
Podmiot wykonujący działalność leczniczą 1

nazwa:

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. JÓZEFA 

STRUSIA Z ZAKŁADEM OPIEKUŃCZO - LECZNICZYM. 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Z 

SIEDZIBĄ W POZNANIU PRZY UL. SZWAJCARSKIEJ 3.

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 3

telefon/ telefony: 61 877 95 33

identyfikator REGON 000306331

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 61-285 Poznań, ul. Szwajcarska 3

telefon/ telefony 606243581

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Miejsce udzielania świadczeń 2 *

nazwa: Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 60-780 Poznań, ul. Grunwaldzka 16/18

telefon/ telefony 606243581

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 2

nazwa:
SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE IM. STANISŁAWA 

STASZICA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 64-920 PIŁA, RYDYGIERA 1

telefon/ telefony: 672 106 204

identyfikator REGON 001261820

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: Oddział Dziecięcy

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 64-920 PIŁA, RYDYGIERA 1

telefon/ telefony 672106-640, -641, -644

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 3

nazwa:
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. DR. ROMANA 

OSTRZYCKIEGO W KONINIE

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 62-504 Konin, ul. Szpitalna 45

telefon/ telefony: 63 24-04-000

identyfikator REGON  	000311591

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: Lekarz Zakładowy (Poradnia medycyny pracy)

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 62-504 Konin, ul. Szpitalna 45

telefon/ telefony 781103511

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 4

nazwa:

SZPITAL KLINICZNY IM. KAROLA JONSCHERA UNIWERSYTETU 

MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W 

POZNANIU

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu  60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33

telefon/ telefony: 61 849 12 00

identyfikator REGON 	000288863

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: Lekarz Medycyny Pracy

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu  60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33

telefon/ telefony
515105909

618491667

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Miejsce udzielania świadczeń 2 *

nazwa: Izba Przyjęć Pediatrii

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu  60-572 Poznań, ul. Szpitalna 27/33

telefon/ telefony
515105909

618491667

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

P

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

P

szczepienie personelu szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

W

szczepienie personelu szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

W

szczepienie personelu szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

W

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

W

Wykaz podmiotów wykonujących działalność leczniczą realizujących szczepienia przeciw COVID-19, z dnia 18.03.2021 r. 

szczepienie personelu szczepienie populacyjne



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 5

nazwa: WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 64-100 Leszno, ul. Jana Kiepury 45

telefon/ telefony: 65 525 31 13

identyfikator REGON 000310232

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: Poradnia lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 64-100 Leszno, ul. Jana Kiepury 45

telefon/ telefony 655253141

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 6

nazwa:
	WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM.LUDWIKA PERZYNY W 

KALISZU

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Kalisz 62-800, ul. Poznańska 79

telefon/ telefony: 62 765 13 56

identyfikator REGON 	300224440

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna 

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Kalisz 62-800, ul. Poznańska 79

telefon/ telefony 604114500

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 7

nazwa:

GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY 

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA 

MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 60-535, ul. Polna 33

telefon/ telefony: 61 841 92 73

identyfikator REGON 000288840

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: Poradnia medycyny pracy

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 60-535, ul. Polna 33

telefon/ telefony 662-047-169

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 8

nazwa: ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZARNKOWIE

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 64-700 CZARNKÓW, KOŚCIUSZKI 96

telefon/ telefony: (067)35-28-170

identyfikator REGON 000308525

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: Izba Przyjęć

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 64-700 CZARNKÓW, KOŚCIUSZKI 96

telefon/ telefony (67) 352 81 32

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 9

nazwa: SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II W TRZCIANCE

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 64-980 TRZCIANKA, GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 9

telefon/ telefony: 67 35-23-100

identyfikator REGON 000308583

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa:
Centralne Laboratorium z Pracownią Immunologii 

Transfuzjologicznej i Bankiem Krwi

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 64-980 TRZCIANKA, GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 9

telefon/ telefony 692 058 928

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Miejsce udzielania świadczeń 2 *

nazwa: Pracownia Endoskopowa

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 64-980 TRZCIANKA, GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 9

telefon/ telefony 692 058 928

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

W

W

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

W

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

W

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

W

szczepienie personelu szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

W

szczepienie personelu szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 10

nazwa:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W 

OBORNIKACH

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 64-600 OBORNIKI, SZPITALNA 2

telefon/ telefony: (061)29-73-600

identyfikator REGON 000306609

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 64-600 OBORNIKI, SZPITALNA 2

telefon/ telefony (61) 29 73 674

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 11

nazwa:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W 

TURKU

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 62-700 TUREK ul. PODUCHOWNE 1  

telefon/ telefony: 63 280 55 08

identyfikator REGON 000300050

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 62-700 TUREK ul. PODUCHOWNE 1  

telefon/ telefony 509555295

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 12

nazwa:
SZPITAL POWIATOWY IM. ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO W 

ZŁOTOWIE

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 77-400 ZŁOTÓW, SZPITALNA 28

telefon/ telefony: (67)26-32-233

identyfikator REGON 000300009

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa:
Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej (Gabinet 

zabiegowy)

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 77-400 ZŁOTÓW, SZPITALNA 28

telefon/ telefony 67-263-22-33 wew. 305

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 13

nazwa:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W 

SŁUPCY

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 62-400 SŁUPCA, TRAUGUTTA 7

telefon/ telefony: 063 275 23 00

identyfikator REGON 000306621

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 62-400 SŁUPCA, TRAUGUTTA 7

telefon/ telefony 606251592

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 14

nazwa: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 62-065 GRODZISK WIELKOPOLSKI, MOSSEGO 17

telefon/ telefony: (061)44-45-523

identyfikator REGON 000317760

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: Ambulatorium Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 62-065 GRODZISK WIELKOPOLSKI, MOSSEGO 17

telefon/ telefony 61 44 36 532

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

W

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

W

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

W

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

W

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

W

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 15

nazwa:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

IMIENIA DOKTORA KAZIMIERZA HOŁOGI

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 64-300 NOWY TOMYŚL, POZNAŃSKA 30

telefon/ telefony: 61 44 27 300

identyfikator REGON 639820004

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: Poradnia chorób wewnętrznych

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 61 44 27 300

telefon/ telefony (61) 44 27 430

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 16

nazwa:
OSTRZESZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 63-500 OSTRZESZÓW, ALEJA WOLNOŚCI 4

telefon/ telefony: (0 62) 50 32 236

identyfikator REGON 000310255

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 63-500 OSTRZESZÓW, ALEJA WOLNOŚCI 4

telefon/ telefony (62) 50 32 255

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Miejsce udzielania świadczeń 2 *

nazwa: Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 63-500 OSTRZESZÓW, ALEJA WOLNOŚCI 4

telefon/ telefony (62) 50 32 255

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 17

nazwa: SZPITAL POMNIK CHRZTU POLSKI

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 62-200 GNIEZNO, ŚW. JANA 9

telefon/ telefony: 61 4264461; 61 2228300

identyfikator REGON 000315123

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: Punkt Szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 62-200 GNIEZNO, ŚW. JANA 9

telefon/ telefony 503671751

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 18

nazwa:
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ OSTRÓW 

WIELKOPOLSKI

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, LIMANOWSKIEGO 20/22

telefon/ telefony: (0-62) 595-11-11

identyfikator REGON 000314187

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: Poradnia chirurgiczna

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, LIMANOWSKIEGO 20/22

telefon/ telefony 723974602

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Miejsce udzielania świadczeń 2 *

nazwa: Poradnia Chirurgii i Traumatologii Dziecięcej

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, LIMANOWSKIEGO 20/22

telefon/ telefony 723974602

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 19

nazwa:

WIELKOPOLSKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNY 

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI 

ZDROWOTNEJ W ŚREMIE

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 63-100 ŚREM, UL ADAMA MICKIEWICZA 95

telefon/ telefony:   61 22-46-300

identyfikator REGON 630833353

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: Gabinet diagnostyczno - zabiegowy

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 63-100 ŚREM, UL ADAMA MICKIEWICZA 95

telefon/ telefony (61) 22 46 308 

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

W

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

W

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

W

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

W

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

W

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

W

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

W

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 20

nazwa: SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 60-479 POZNAŃ-JEŻYCE, JURASZÓW 7-19

telefon/ telefony: 61 82-12-200

identyfikator REGON 000292209

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: Poradnia Medycyny Pracy

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 60-479 POZNAŃ-JEŻYCE, JURASZÓW 7-19

telefon/ telefony (61) 8212331

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 21

nazwa:

WOJEWÓDZKI SZPITAL DLA NERWOWO I PSYCHICZNIE 

CHORYCH "DZIEKANKA" IM. ALEKSANDRA PIOTROWSKIEGO 

W GNIEŹNIE

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 62-200 GNIEZNO, UL. POZNAŃSKA 15

telefon/ telefony: 61 423-85-00

identyfikator REGON 000291368

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: Poradnia zdrowia psychicznego

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 62-200 GNIEZNO, UL. POZNAŃSKA 15

telefon/ telefony 61 423 86 20; 407 863 606

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 22

nazwa:

ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY SZPITAL KLINICZNY IM. 

WIKTORA DEGI UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM.KAROLA 

MARCINKOWSKIEGO

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 61-545 POZNAŃ-WILDA, 28 CZERWCA 1956 135/147

telefon/ telefony: (061)83-10-331

identyfikator REGON 000288857

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: Izba Przyjęć

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 61-545 POZNAŃ-WILDA, 28 CZERWCA 1956 135/147

telefon/ telefony 609557321

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 23

nazwa:

SZPITAL KLINICZNY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO 

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA 

MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 61-848 Poznań, ul. Długa 1/2

telefon/ telefony: 61 854 90 00

identyfikator REGON 000288828

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: Izba przyjęć -COVID (Szpital Tymczasowy MTP)

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 60-734 Poznań, ul. Głogowska 14

telefon/ telefony 786812196

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 24

nazwa: SZPITAL MIEJSKI IM. FRANCISZKA RASZEI

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 60-834 POZNAŃ-JEŻYCE, MICKIEWICZA 2

telefon/ telefony: 061 848-10-11

identyfikator REGON 313325

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: Izba przyjęć

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 60-834 POZNAŃ-JEŻYCE, MICKIEWICZA 2

telefon/ telefony 61 22-45-264

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

W

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

W

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

W

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

W

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

W

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 25

nazwa:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W 

GOSTYNIU

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 63-800 Gostyń, Pl. K. Marcinkowskiego 8/9

telefon/ telefony: 65 322 68 34

identyfikator REGON 411 050 155

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: Izba przyjęć

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 63-800 Gostyń, Pl. K. Marcinkowskiego 8/9

telefon/ telefony (065) 322-68-41

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 26

nazwa:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W 

MIĘDZYCHODZIE

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 64-400 MIĘDZYCHÓD, SZPITALNA 10

telefon/ telefony: 95 748 20 11

identyfikator REGON 000310249

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: PORDNIA LEKARZA POZ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 64-400 MIĘDZYCHÓD, SZPITALNA 10

telefon/ telefony 668208303

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 27

nazwa:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W 

KOŚCIANIE

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 64-000 KOŚCIAN, SZPITALNA 7

telefon/ telefony: 655120855; 602529276

identyfikator REGON 411051999

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: Zakład Opiekuńczo - Leczniczy

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 64-000 KOŚCIAN, SZPITALNA 7

telefon/ telefony 508560974

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 28

nazwa: CENTRUM MEDYCZNE HCP SP. z o.o.

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 61-485, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194

telefon/ telefony: 61 22 74 104

identyfikator REGON 639635360

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: Gabinet zabiegowy

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 61-485, ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 194

telefon/ telefony 61 22 74 144

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 29

nazwa:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W 

KOLE

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 62-600 Koło, ul. Ks. J. Poniatowskiego 25

telefon/ telefony: 63 262 61 00

identyfikator REGON 00308554

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 62-600 Koło, ul. Ks. J. Poniatowskiego 25

telefon/ telefony 63 26-26-127; 607 907 015

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

W

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

W

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

W

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

W

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

W

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 30

nazwa:

SZPITAL KLINICZNY  IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO 

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA 

MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 60-355 Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49

telefon/ telefony: (061)86-91-100

identyfikator REGON 000288834

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: Centralna Izba Przyjęć

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 60-355 Poznań, ul. Stanisława Przybyszewskiego 49

telefon/ telefony 061-869-16-21

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Miejsce udzielania świadczeń 2 *

nazwa: Gabinet Nocnej i Świątecznej Pomocy Medycznej nr 2

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 60-786 Poznań, ul. Grunwaldzka 16/18

telefon/ telefony 061-869-16-21

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 31

nazwa: ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĄGROWCU

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 62-100 WĄGROWIEC, KOŚCIUSZKI 74

telefon/ telefony: (67) 2681500

identyfikator REGON 000306638

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: Szpitalny Oddział Ratunkowy

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 62-100 WĄGROWIEC, KOŚCIUSZKI 74

telefon/ telefony 67 26 81 512

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 32

nazwa:
SZPITAL ŚREDZKI SERCA JEZUSOWEGO SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 63-000 ŚRODA WIELKOPOLSKA, ŻWIRKI I WIGURY 10

telefon/ telefony: (061)28-54-031

identyfikator REGON 000308560

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 63-000 ŚRODA WIELKOPOLSKA, ŻWIRKI I WIGURY 10

telefon/ telefony 697 261 169, 609 009 143

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 33

nazwa:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W 

WOLSZTYNIE

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Wolsztyn 64-200, ul. Wschowska 3

telefon/ telefony: (68) 347 73 00

identyfikator REGON 970 773 426

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa:
Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w 

Wolsztynie

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Wolsztyn 64-200, ul. Wschowska 3

telefon/ telefony (68) 347 74 05 

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 34

nazwa:
SZPITAL POWIATOWY IM. PROF. ROMANA DREWSA W 

CHODZIEŻY

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 64-800 CHODZIEŻ, ŻEROMSKIEGO 29

telefon/ telefony: 67 282 92 21

identyfikator REGON 000308519

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: Centralna Izba Przyjęć

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 64-800 CHODZIEŻ, ŻEROMSKIEGO 29

telefon/ telefony 509296928

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

W

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

W

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

W

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

W

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

W

W

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 35

nazwa:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W 

KĘPNIE

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu SZPITALNA 7, 63-600 KĘPNO

telefon/ telefony: 62 782 73 09

identyfikator REGON 000308548

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: Poradnia Chorób Pluc i Gruźlicy

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu SZPITALNA 7, 63-600 KĘPNO

telefon/ telefony (62) 78 27 410

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 36

nazwa:

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

W POZNANIU IM. PROF.LUDWIKA BIERKOWSKIEGO

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 60-631 POZNAŃ-JEŻYCE, DOJAZD 34

telefon/ telefony: 618 464 500

identyfikator REGON 631178710

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: Poradnia Medycyny Pracy

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 60-631 POZNAŃ-JEŻYCE, DOJAZD 34

telefon/ telefony 693899976

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 37

nazwa:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W 

KROTOSZYNIE

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 63-700 KROTOSZYN, MŁYŃSKA 2

telefon/ telefony: (062)58-80-390

identyfikator REGON 000310226

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: Izba Przyjęć

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 63-700 KROTOSZYN, MŁYŃSKA 2

telefon/ telefony 62 582 13 34

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 38

nazwa: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 64-500 SZAMOTUŁY, SUKIENNICZA 13

telefon/ telefony: (061) 29-27-101

identyfikator REGON 000553822

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: Gabinet lekarza POZ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 64-500 SZAMOTUŁY, SUKIENNICZA 13

telefon/ telefony 509609494

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 39

nazwa:
SZPITAL W PUSZCZYKOWIE IM. PROF. S.T. DĄBROWSKIEGO 

SPÓŁKA AKCYJNA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 62-041 PUSZCZYKOWO, KRASZEWSKIEGO 11

telefon/ telefony: 507018440

identyfikator REGON 634552438

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa:
Punkt szczepień MEDICOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 62-041 PUSZCZYKOWO, KRASZEWSKIEGO 11

telefon/ telefony 519 610 939 lub 516 443 614 lub 61 89 84 053

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

W

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

W

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

W

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

W

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

W

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 40

nazwa:
"SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 62-300 WRZEŚNIA, SŁOWACKIEGO 2

telefon/ telefony: (61)4370603

identyfikator REGON 300706140

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: Poradnia /gabinet/ lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 62-300 WRZEŚNIA, SŁOWACKIEGO 2

telefon/ telefony 614370602

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 41

nazwa:
"PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE W PLESZEWIE" SP. Z 

O.O.

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 63-300 PLESZEW, POZNAŃSKA 125A

telefon/ telefony: 062-74-20-900

identyfikator REGON 300770088

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: Poradnia internistyczna

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 63-300 PLESZEW, POZNAŃSKA 125A

telefon/ telefony 627420746; 627420713

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 42

nazwa:
SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 63-900 RAWICZ, GEN. GROTA ROWECKIEGO 6

telefon/ telefony: 065-546-24-13

identyfikator REGON 300904130

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: Poradnia Urazowo-Ortopedyczna

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 63-900 RAWICZ, GEN. GROTA ROWECKIEGO 6

telefon/ telefony (65) 5376212, 603432435

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 43

nazwa: SZPITAL POWIATOWY W WYRZYSKU SPÓŁKA Z O.O.

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 89-300 WYRZYSK, 22 STYCZNIA 41

telefon/ telefony: 067 286-26-22

identyfikator REGON 301457850

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: Ambulatorium ogólne

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 89-300 WYRZYSK, 22 STYCZNIA 41

telefon/ telefony 600-121-122

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 44

nazwa: SZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 63-200 JAROCIN, SZPITALNA 1

telefon/ telefony: 623322183

identyfikator REGON 301415604

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 63-200 JAROCIN, SZPITALNA 1

telefon/ telefony (62) 33 22 144

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

W

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

W

W

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

W

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

W

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 45

nazwa:
SZPITAL POWIATOWY IM. TADEUSZA MALIŃSKIEGO W 

ŚREMIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu CHEŁMOŃSKIEGO 1, 63-100 ŚREM

telefon/ telefony: 61 281 54 43

identyfikator REGON 301778672

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: Ambulatorium Ogólne

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu CHEŁMOŃSKIEGO 1, 63-100 ŚREM

telefon/ telefony (61)281-54-85; 664-972-725

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 46

nazwa: Dom Opieki Pielęgniarskiej „Hanna” Sp. z o.o.

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, M. KONOPNICKIEJ 41A

telefon/ telefony: 062 591 33 11

identyfikator REGON 251008501

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: Zaklad Pielęgnacyjno – Opiekuńczy

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, M. KONOPNICKIEJ 41A

telefon/ telefony 881464618

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 47

nazwa:
Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo-Rodzinnej 

"ELCOR" s.c.

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 63-000 ŚRODA WIELKOPOLSKA, NIEDZIAŁKOWSKIEGO 1

telefon/ telefony: 612 854 838

identyfikator REGON 639611223

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Jarosławiec 12

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 63-000 Jarosławiec, Jarosławiec 12

telefon/ telefony 601221013

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 48

nazwa: ARS MEDICAL Sp. z o. o.

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 64-920 Piła, Al.Wojska Polskiego 43

telefon/ telefony: 67 211 99 40

identyfikator REGON 572069224

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 64-920 Piła, Al.Wojska Polskiego 43

telefon/ telefony 604965202

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Miejsce udzielania świadczeń 2*

nazwa: Punkt Szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 64-920 Piła, Al.Wojska Polskiego 43

telefon/ telefony 604965202

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 49

nazwa: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SALUS+

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 62-800 KALISZ, ZAGORZYNEK 34

telefon/ telefony: 508 100 955

identyfikator REGON 382500519

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa:
ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY Z MIEJSCAMI DLA 

PACJENTÓW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 63-100 Śrem, ul. Józefa Chełmońskiego 1

telefon/ telefony 791-521-521

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

W

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

P

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

P

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

P

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

P

P

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 50

nazwa:
NZOZ SALUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 62-800 KALISZ, ZAGORZYNEK 34

telefon/ telefony: 62 501 24 34

identyfikator REGON 386846077

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO- OPIEKUŃCZY

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 62-800 KALISZ, ZAGORZYNEK 34

telefon/ telefony 791-521-521

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 51

nazwa:

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY I REHABILITACJI 

MEDYCZNEJ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 61-044 POZNAŃ, UL. MOGILEŃSKA 42

telefon/ telefony: (061)8738-700

identyfikator REGON 631137029

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: Oddział Opiekuńczo-Leczniczy

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 61-044 POZNAŃ, UL. MOGILEŃSKA 42

telefon/ telefony 662030675

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Miejsce udzielania świadczeń 2 *

nazwa: Oddział Opiekuńczo-Leczniczy Psychiatryczny

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 62-005 OWIŃSKA, UL. CYSTEREK 5

telefon/ telefony 662030675

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Miejsce udzielania świadczeń 3 *

nazwa: Oddział Rehabilitacji Stacjonarnej

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 61-044 POZNAŃ, UL. MOGILEŃSKA 42

telefon/ telefony 662030675

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 52

nazwa:

WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI 

ZDROWOTNEJ CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W WOLICY 

K.KALISZA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 62-872 GODZIESZE WIELKIE, WOLICA 113

telefon/ telefony: (62)7612500

identyfikator REGON 000314750

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: IZBA PRZYJĘĆ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 62-872 GODZIESZE WIELKIE, WOLICA 113

telefon/ telefony 606722674

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 53

nazwa: BONIFRATERSKIE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O.

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 50-417 WROCŁAW, GEN.ROMUALDA TRAUGUTTA 57/59

telefon/ telefony: 655 719 054

identyfikator REGON 301277131

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 63-820 PIASKI, OS. MARYSIN 1

telefon/ telefony 516 724 463

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 54

nazwa: Medicare Polska S.A.

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 64-100 LESZNO, JANA OSTROROGA 8A

telefon/ telefony: 515036195 / 515036159

identyfikator REGON 411122877

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: NZOZ Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy „Niezapominajka”

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 64-130 RYDZYNA, DĄBCZE 25

telefon/ telefony 515036159

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

P

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

P

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

P

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

P

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

P

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

P

P



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 55

nazwa:
WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM.MARII 

SKŁODOWSKIEJ-CURIE

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 61-866, ul. Garbary 15

telefon/ telefony: 61 88 50 700

identyfikator REGON 000291204

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: Poradnia Zakładowa

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 61-866, ul. Garbary 15

telefon/ telefony 604-893-764

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 56

nazwa:
WIELKOPOLSKIE CENTRUM PULMONOLOGII I 

TORAKOCHIRURGII IM. EUGENII I JANUSZA ZEYLANDÓW

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 60-569 Poznań, ul. Augustyna Szamarzewskiego 62

telefon/ telefony: 61 665-43-10

identyfikator REGON 631250369

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: Izba Przyjęć

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 60-569 Poznań, ul. Augustyna Szamarzewskiego 62

telefon/ telefony 601152522

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 57

nazwa:
WIELKOPOLSKIE CENTRUM NEUROPSYCHIATRYCZNE IM. 

OSKARA BIELAWSKIEGO W KOŚCIANIE

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 64-000 KOŚCIAN, PL. PADEREWSKIEGO 1A

telefon/ telefony: (65)5115100

identyfikator REGON 411049324

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: Izba Przyjęć

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 64-000 KOŚCIAN, PL. PADEREWSKIEGO 1A

telefon/ telefony 603762766

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 58

nazwa:
SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ 

I DZIECKIEM W POZNANIU

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 61-825 POZNAŃ-STARE MIASTO, KRYSIEWICZA 7/8

telefon/ telefony: (061)85-20-458

identyfikator REGON 630863147

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: Izba Przyjęć I 

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 61-825 POZNAŃ, KRYSIEWICZA 7/8

telefon/ telefony 606295782

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Miejsce udzielania świadczeń 2 *

nazwa: Izba Przyjęć II

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 60-235 POZNAŃ, JAROCHOWSKIEGO 18

telefon/ telefony 606295782

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Miejsce udzielania świadczeń 3 *

nazwa: Poradnia Chorób Zakaźnych

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 60-734 POZNAŃ, SPORNA 16

telefon/ telefony 606295782

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

P

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

P

P

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne

P

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

P

szczepienie personelu*

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

P

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne

szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 59

nazwa:
ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY S.C. BOGUMIŁA FELINIAK, 

EWA JAWORSKA, BOŻENA KISZEWSKA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 62-700 TUREK, PODUCHOWNE 1

telefon/ telefony: 605259647

identyfikator REGON 311599252

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: Zaklad opiekuńczo - leczniczy

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 62-700 TUREK, PODUCHOWNE 1

telefon/ telefony 605259647

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 60

nazwa:

SPÓŁKA M.A.R. SP. Z O.O. WIELOSPECJALISTYCZNY 

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "

MAXMED 1"

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 62-510 KONIN, CHOPINA 16A

telefon/ telefony: 632436330

identyfikator REGON 300433847

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: Zakład Pielegnacyjno Opiekuńczy

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 62-510 KONIN, CHOPINA 16A

telefon/ telefony 509377023

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 61

nazwa: ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W ŚREMIE

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 63-100 ŚREM, UL. PROMENADA 7

telefon/ telefony: 61 28 352 6

identyfikator REGON

Miejsce udzielania świadczeń 1 *

nazwa: ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY W ŚREMIE

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 63-100 ŚREM, UL. PROMENADA 7

telefon/ telefony 501769982

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

liczba zespołów (w miejscu)

P

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

P

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne

szczepienie personelu*

szczepienie personelu* szczepienie populacyjne

szczepienie personelu* liczba zespołów (w miejscu)

P



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 1
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa: EMC INSTYTUT MEDYCZNY SPÓŁKA AKCYJNA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu WROCŁAW 54-144 PILCZYCKA 144-148

telefon/ telefony: 618604200                               

identyfikator REGON 933040945

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PL CERTUS Centrum Medyczne Nr 1

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 60-406 Dąbrowskiego 262/280

telefon/ telefony: 618456503

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PL CERTUS Centrum Medyczne Nr 3

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Swarzędz 62-020 Poznańska 15

telefon/ telefony: 789496184

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 3
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PL CERTUS Centrum Medyczne nr 4

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 61-699 Oś. Wichrowe Wzgórze 122

telefon/ telefony: 507003818

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 4
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PL CERTUS Centrum Medyczne nr 5

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Swarzędz 62-020 Os. Raczyńskiego 2/23

telefon/ telefony: 509932154

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 5
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Pl CERTUS Ambulatorium

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 60-309 Grunwaldzka 156

telefon/ telefony: 507003858

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 2
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: SCANMED SPÓŁKA AKCYJNA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu WARSZAWA 03-715 OKRZEI 1 A

telefon/ telefony: 12 629 88 00                            

identyfikator REGON 351618159

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Centrum Medyczne Poznań

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 61-541 Przemysłowa 46A

telefon/ telefony: 126298800

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

2

1

2

1

1

Wykaz podmiotów wykonujących działalność leczniczą realizujących szczepienia przeciw COVID-19 - szczepienia populacyjne



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 3
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: LUX MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ 60-867 NORWIDA 21                                                                                                

telefon/ telefony: 618430782 0600825219                    

identyfikator REGON 634500401

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: LX Poznań - Półwiejska

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 61-888 Półwiejska 42

telefon/ telefony: 22 33 22 849

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 4
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: LUX MED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu WARSZAWA 02-676 POSTĘPU 21/C

telefon/ telefony: 058 666 24 55                           

identyfikator REGON 140723603

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: LX Poznań - Ułańska

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 60-748 Ułańska 7

telefon/ telefony: 22 33 22 849

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 3
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: LX Poznań - Wichrowa

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 60-449 Wichrowa 1A

telefon/ telefony: 22 33 22 849

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 4
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: MR Poznań - Serbska

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 61-696 Serbska 11

telefon/ telefony: 22 33 22 849

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 5
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: LX Kalisz - Chopina

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Kalisz 62-800 Chopina  9

telefon/ telefony: 22 33 22 849

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 5
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
MEDICOVER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu WARSZAWA 00-807 UL.ALEJE JEROZOLIMSKIE 96

telefon/ telefony: 500 900 500

identyfikator REGON 123965080

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: CM Poznań Malta

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 61-131 Abp. Baraniaka 88

telefon/ telefony: 500 900 530

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: CM Poznań Pl. Andersa

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 61-894 Pl. Andersa  5

telefon/ telefony: 500 900 530

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 3
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Medipartner Poznań

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 60-198 Kolorowa  2

telefon/ telefony: 500 900 530

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1

1

1

1

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 6
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED SPÓŁKA AKCYJNA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu WARSZAWA 00-195 SŁOMIŃSKIEGO 19/524

telefon/ telefony: 22 431 77 00                            

identyfikator REGON 140802685

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Oddział Kupiec Poznański

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 61-831 pl. Wiosny Ludów 2

telefon/ telefony: 224340909

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 7
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: POLMED SPÓŁKA AKCYJNA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu  POZNAŃ 60-201 UL. GÓRECKA 1

telefon/ telefony: 797409489

identyfikator REGON 192110780

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: CENTRUM MEDYCZNE POLMED

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ 60-201 GÓRECKA 1

telefon/ telefony: 797409489

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 8
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W 

KROTOSZYNIE
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KROTOSZYN 63-700 MŁYŃSKA 2

telefon/ telefony: (062)58-80-390                          

identyfikator REGON 000310226

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Izba Przyjęć

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Krotoszyn 63-700 ul.Mickiewicza 21

telefon/ telefony: 625821472

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 9
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:

WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI 

ZDROWOTNEJ CHORÓB PŁUC I GRUŹLICY W WOLICY 

K.KALISZA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu GODZIESZE MAŁE 62-872 WOLICA 113                                                                                                

telefon/ telefony: 62/7612500                              

identyfikator REGON 000314750

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Szpital Chorób Płuc i Gruźlicy

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Wolica 62-872 113 -

telefon/ telefony: 500215346

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 10
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W 

KĘPNIE
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Kępno 63-600 Ks.P. Wawrzyniaka 36

telefon/ telefony: (63) 2626140

identyfikator REGON 308548000

1

1

1

1



Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Kępno 63-600 Ks.P. Wawrzyniaka 36

telefon/ telefony: 627827309

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 11
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
OSTRZESZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu OSTRZESZÓW 63-500 ALEJA WOLNOŚCI 4

telefon/ telefony: (0 62) 50 32 236                        

identyfikator REGON 310255000

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Poradnia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Ostrzeszów 63-500 Aleja Wolności 4

telefon/ telefony: 726210242

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 12
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTROWIE 

WIELKOPOLSKIM

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu OSTRÓW WIELKOPOLSKI 63-400 LIMANOWSKIEGO 20/22

telefon/ telefony: (0-62) 595-11-11                        

identyfikator REGON 000314187

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Ostrowie 

Wielkopolskim- Lecznictwo Stacjonarne

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu
 Ostrów Wielkopolski 63-400  ul. Bolesława Limanowskiego  

20/22
telefon/ telefony: 0625951314

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 13
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ-

MIEJSKO-GMIN.OŚR.ZDROWIA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu MIKSTAT 63-510 MICKIEWICZA 1                                                                                             

telefon/ telefony: 062-7310004                             

identyfikator REGON 250639458

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Mikstat 63-510  ul. Mickiewicza 1

telefon/ telefony: 627310004

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 14
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ "COR-MEDICUS" S.C. 

MARIA KOWNACKA,WIESŁAW KOWNACKI
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu DOBRZYCA 63-330 NOWA 12                                                                                                   

telefon/ telefony: 627413450                               

identyfikator REGON 250856322

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt Szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Dobrzyca 63-330 Nowa 12

telefon/ telefony: 627413450

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 15
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
NIEPUBL.ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCH.DZIEC.I 

RODZIN."WROCŁAWSKA" S.C.
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu OSTRÓW WIELKOPOLSKI 63-400 WROCŁAWSKA 28

telefon/ telefony: (0-62) 736-22-00                        

identyfikator REGON 250863581

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt Szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Ostrów Wielkopolski 63-400 Wrocławska 28

telefon/ telefony: 627362200

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 16
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK 

ZDROWIA W RUSKU S.C.

2

2

2

1

1

1



adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu RUSKO 63-233 KOŹMIŃSKA 7                                                                                               

telefon/ telefony: 062 7400260                             

identyfikator REGON 251581910

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK 

ZDROWIA W RUSKU S.C.
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Rusko 63-233 Koźmińska 7

telefon/ telefony: 603866101

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 17
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
SPÓŁKA CYWILNA SŁAWOMIR DOROŻALSKI,TOMASZ 

FISCHER,ANDRZEJ GAŹDZIAK
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu ODOLANÓW 63-430 GIMNAZJALNA 6

telefon/ telefony: 062 7331515                             

identyfikator REGON 250857008

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PUNKT SZCZEPIEŃ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu ODOLANÓW 63-460 GIMNAZJALNA 6

telefon/ telefony: 627331515

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 18
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny 

Ośrodek Zdrowia
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu LISKÓW 62-850 OGRODOWA 5                                                                                                

telefon/ telefony: (062)76-34-014                          

identyfikator REGON 250858539

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Ośrodek Zdrowia

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu  Lisków 62-850 Ogrodowa 5

telefon/ telefony: 0627634014

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 19
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W KOŹMINKU

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KOŹMINEK 62-840 KOPERNIKA 10                                                                                              

telefon/ telefony: 062 7637024                             

identyfikator REGON 250858775

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Ośrodek Zdrowia

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Koźminek 62-840 Mikołaja Kopernika 10

telefon/ telefony: 669371749

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

2

1

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 20
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny 

Ośrodek Zdrowia w Opatówku
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu OPATÓWEK 62-860 KOŚCIELNA 13                                                                                              

telefon/ telefony: 7618019                                 

identyfikator REGON 250858628

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PUNKT SZCZEPIEŃ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Opatówek 62-860 Kościelna 13

telefon/ telefony: 627618019

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 21
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
OŚRODEK ZDROWIA W SIEROSZEWICACH SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu SIEROSZEWICE 63-405 OSTROWSKA 61

telefon/ telefony: 627396013                               

identyfikator REGON 250859361

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt Szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Sieroszewice 63-405 Ostrowska 61

telefon/ telefony: 695662381

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 22
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W 

GOSTYNIU
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu GOSTYŃ 63-800 PL.K. MARCINKOWSKIEGO 8/9

telefon/ telefony: (0-65) 322-68-00                        

identyfikator REGON 411050155

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W 

GOSTYNIU
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Gostyń 63-800 Pl.K.Marcinkowskiego 44082

telefon/ telefony: 653226841

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 23
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. C. Aleksandra 

Jankowska, Ryszard Sudolski, Katarzyna Włoszczyńska - 

Przychodnia Lekarska
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu LESZNO 64-100 RACŁAWICKA 1A

telefon/ telefony: /065/5296293                            

identyfikator REGON 411047785

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. C. Aleksandra 

Jankowska, Ryszard Sudolski, Katarzyna Włoszczyńska - 

Przychodnia Lekarska
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu LESZNO 64-100 UL. RACŁAWICKA 1A

telefon/ telefony: 655296293

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 24
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:

ZESPÓŁ PRZYCHODNI LEKARZA RODZINNEGO "GOS-MED" 

ALINA KORACH, LUCYNA KRAWCZYK-KARKOS, EMILIA 

RYMKIEWICZ, KAROL WOŹNIAK SPÓŁKA JAWNA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu GOSTYŃ 63-800 GRANICZNA 4

telefon/ telefony: (065) 572-14-13                         

identyfikator REGON 411048247

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Gabinet Lekarza POZ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Gostyń 63-800 Graniczna 4

telefon/ telefony: 501627900

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 25
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa: SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II W TRZCIANCE

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu TRZCIANKA 64-980 GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO 9

telefon/ telefony: 67 35-23-100                            

identyfikator REGON 308583000

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Trzcianka 64-980 Gen. W. Sikorskiego 9

telefon/ telefony: 673523254

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

4

3



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 26
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE IM. STANISŁAWA 

STASZICA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu PIŁA 64-920 RYDYGIERA 1

telefon/ telefony: 067 2106204                             

identyfikator REGON 126182000

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE IM. STANISŁAWA 

STASZICA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu PIŁA 64-920 RYDYGIERA 1

telefon/ telefony: 672106205

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 27
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
SZPITAL POWIATOWY IM. ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO W 

ZŁOTOWIE
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu ZŁOTÓW 77-400 SZPITALNA 28                                                                                              

telefon/ telefony: (67)26-32-233                           

identyfikator REGON 000300009

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
SZPITAL POWIATOWY IM.ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO W 

ZŁOTOWIE
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu ZŁOTÓW 77-400 SZPITALNA  28

telefon/ telefony: 672632233

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 28
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa: ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZARNKOWIE

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu CZARNKÓW 64-700 KOŚCIUSZKI 96

telefon/ telefony: (067)35-28-170                          

identyfikator REGON 000308525

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Szpital Powiatowy

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu  Czarnków 64-700 Kościuszki  94

telefon/ telefony: 673528170

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień_Wronki

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Wronki 64-510 Partyzantów 15

telefon/ telefony: 673528170

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

2

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 29
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa: ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZARNKOWIE

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu CZARNKÓW 64-700 UL. KOSCIUSZKI 96

telefon/ telefony: 67  352 81 70

identyfikator REGON 308525000

Miejsce udzielania świadczeń 3
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: ZZOZ CZARNKÓW

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Kościuszki 64-710 94 0

telefon/ telefony: 673528171

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 30
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
ZDROWIE RODZINY S.C. JERZY TESKA, ZBIGNIEW 

JANUSZEWSKI, MARIA NOWICKA, TOMASZ ROGACKI
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu ROGOŹNO 64-610 WOJSKA POLSKIEGO 4A

telefon/ telefony: 0 67 261 82 70                          

identyfikator REGON 570785940

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt Szczepeń

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Rogoźno 64-610 Kościuszki 61 a

telefon/ telefony: 672619800

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 31
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZY RODZINNYCH IRENA, LECH 

PSZCZOŁA I AGNIESZKA, WIESŁAW STASZEWSCY S.C.

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu BUDZYŃ 64-840 BUGAJE 2

telefon/ telefony: (0-67) 28-43-189                        

identyfikator REGON 570790182

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Budzyń 64-840 Bugaje 2

telefon/ telefony: 672843189

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 32
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: PRZYCHODNIA LEKARSKA "ESCULAP"

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu WRONKI 64-510 PARTYZANTÓW 14                                                                                            

telefon/ telefony: 067 254-04-25                           

identyfikator REGON 570350141

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PRZYCHODNIA LEKARSKA "ESCULAP"

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Wronki 64-510 Partyzantów 14

telefon/ telefony: 672540425

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 33
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: PRZYCHODNIA LEKARSKA PAWEŁ ŁAWIŃSKI

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KRUSZEWO 64-706 SZKOLNA 2                                                                                                 

telefon/ telefony: [067]2839118                            

identyfikator REGON 570336187

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Przychodnia Lekarska

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Kruszewo 64-850 Szkolna 2

telefon/ telefony: 672839118

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 34
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
PRZYCHODNIA LEKARSKA HELENA KNAP-CZECHOWSKA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu MŁYNKOWO 64-710 MŁYNKOWO 64

telefon/ telefony: 67 2551770                              

identyfikator REGON 380225196

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PRZYCHODNIA LEKARSKA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu MŁYNKOWO 64-710 - 64

telefon/ telefony: 672551770   881959404

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PRZYCHODNIA LEKARSKA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POŁAJEWO 64-710 ŁĄKOWA 1

telefon/ telefony: 672567020

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 35
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:

PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZY RODZINNYCH "MEDICUS" 

KRZYSZTOF BACZYŃSKI, IZABELA BALASIŃSKA, ELŻBIETA 

DARECKA-DONDEROWICZ, HANNA CIĄŻYŃSKA, ZBIGNIEW 

GNIATKOWSKI, ANNA IGLEWSKA-MEHL, TADEUSZ MEHL, 

MICHAŁ ANDRZEJCZAK SPÓŁKA JAWNA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu CHODZIEŻ 64-800 JAGIELLOŃSKA 15                                                                                                                                                                                          

telefon/ telefony: (067)28-27-777                          

identyfikator REGON 570791750

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu  Chodzież 64-800 ul. Jagiellońska 15

telefon/ telefony: 609519419

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1

5



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 36
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZY RODZINNYCH S.C. PIOTR 

BYCZYŃSKI, LUCYNA ŚWIĄTKOWSKA-BYCZYŃSKA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu SZAMOCIN 64-820 GÓRNA 2

telefon/ telefony: 067-2848251                             

identyfikator REGON 570791974

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Szamocin 64-820 Rynek 1

telefon/ telefony: 672848251

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 37
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO W 

RYCZYWOLE Zbyszko Kubisz
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu RYCZYWÓŁ 64-630 NOWA 1                                                                                                    

telefon/ telefony: 67 283 71 22                            

identyfikator REGON 570159986

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Ryczywole

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu  Ryczywół 64-630 Nowa 1

telefon/ telefony: 672837122

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 38
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
PRZYCHODNIA LEKARSKA W KACZORACH WIESŁAWA 

KROTOSZYŃSKA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KACZORY 64-810 PILSKA 2                                                                                                                                                                                                 

telefon/ telefony: (67)283-15-17                           

identyfikator REGON 570291591

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Przychodnia Lekarska w Kaczorach

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Kaczory 64-810 Pilska 2

telefon/ telefony: 672831517

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 39
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: ZESPÓŁ LEKARZY RODZINNYCH S.C. "MEDICA"

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu OKONEK 64-965 1-GO MAJA 30

telefon/ telefony: 67 2669009                              

identyfikator REGON 570794837

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Zespół Lekarzy Rodzinnych "Medica" s.c.

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu  Okonek 64-965  ul. 1 Maja 30

telefon/ telefony: 672669009

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

2

1

1

2



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 40
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
OŚRODEK MEDYCYNY RODZINNEJ S.C. WOJCIECH 

LIWANDOWSKI, MARTA LIWANDOWSKA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu RADAWNICA 77-400 CZŁUCHOWSKA 1

telefon/ telefony: 0672631318                              

identyfikator REGON 570796078

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
OŚRODEK MEDYCYNY RODZINNEJ S.C. WOJCIECH 

LIWANDOWSKI, MARTA LIWANDOWSKA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Radawnica 77-400 Człuchowska 1

telefon/ telefony: 672631318

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 41
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W 

SŁUPCY
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu SŁUPCA 62-400 TRAUGUTTA 7

telefon/ telefony: 063 275 23 00                           

identyfikator REGON 000306621

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W 

SŁUPCY
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu SŁUPCA 62-400 SIKORSKIEGO 1

telefon/ telefony: 632752300

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PUNKT SZCZEPIEŃ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu SŁUPCA 62-400 SIKORSKIEGO  1

telefon/ telefony: 632752300

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 3
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PUNKT SZCZEPIEŃ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu SŁUPCA 62-400 SIKORSKIEGO  1

telefon/ telefony: 632752300

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu 18.03.2021 r.

Miejsce udzielania świadczeń 4
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PUNKT SZCZEPIEŃ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu SŁUPCA 62-400 SIKORSKIEGO  1

telefon/ telefony: 632752300

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu 18.03.2021 r.

Miejsce udzielania świadczeń 5
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PUNKT SZCZEPIEŃ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu SŁUPCA 62-400 SIKORSKIEGO  1

telefon/ telefony: 632752300

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu 18.03.2021 r.

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 42
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W 

SŁUPCY
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu SŁUPCA 62-400 TRAUGUTTA 7

telefon/ telefony: 063 275 23 00                           

identyfikator REGON 306621000

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: POZ - Lekarz Rodzinny przy Szpitalu

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu SŁUPCA 62-400 SIKORSKIEGO 1

telefon/ telefony: 632752300

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1

1

1

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 43
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W 

KOLE

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KOŁO  62-600 UL.KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO 25

telefon/ telefony: 63 26 26 140

identyfikator REGON 308554000

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: SPZOZ W KOLE - POZ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KOŁO 62-600 KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO 25

telefon/ telefony: 607907031

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: SPZOZ W KOLE - POZ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KOŁO 62-600 KSIĘCIA JÓZEFA PONIATOWSKIEGO 25

telefon/ telefony: 607907031

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 44
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: PL PRO FAMILIA PYZDRYY

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu PYZDRY 62-310 RYNEK 5                                                                                                   

telefon/ telefony: (063) 2768199                           

identyfikator REGON 311014576

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: pro familia

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu PYZDRY 62-310 RYNEK 5

telefon/ telefony: 632768199

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 45
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
PRZYCHODNIA LEKARSKA M. I T. JANAS, M. SKONIECZNA 

SPÓŁKA JAWNA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu ŚLESIN 62-561 TARGOWA 23                                                                                                

telefon/ telefony: (0-63) 270-40-10                        

identyfikator REGON 311014910

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Przychodnia Lekarska

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Ślesin 62-651 Targowa 23

telefon/ telefony: 632898460

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 46
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
"MEDYK" ZIĘBA-GRYCIUK, JANIAK-NOWAK,NIWALD-UMERLE 

SPÓŁKA JAWNA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu GOLINA 62-590 KOLEJOWA 25

telefon/ telefony: (0-63) 241-89-99                        

identyfikator REGON 311015535

1

1

1

1



Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
"MEDYK" ZIĘBA-GRYCIUK, JANIAK-NOWAK,NIWALD-UMERLE 

SPÓŁKA JAWNA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu  Golina 62-590 ul. Kolejowa  25

telefon/ telefony: 63 241 89 99

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 47
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: MEDICUS SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu TUREK 62-700 DĄBROWSKIEGO 7                                                                                            

telefon/ telefony: 63 2898461                              

identyfikator REGON 311014582

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Gabinet szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Turek 62-700 Jarosława Dąbrowskiego 7

telefon/ telefony: 604451559

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 48
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
ART-MED G.MYSZKOWSKA-GŁÓD, M.KARASIAK SPÓŁKA 

PARTNERSKA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu MALANÓW 62-709 TURECKA 6                                                                                                 

telefon/ telefony: 632883019                               

identyfikator REGON 311018255

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
ART-MED G.MYSZKOWSKA-GŁÓD, M.KARASIAK SPÓŁKA 

PARTNERSKA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Malanów 62-709 Turecka 6

telefon/ telefony: 632883019

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 49
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
PRZYCHODNIA LEKARSKA SALUS KICIŃSKA EICKE SPÓŁKA 

JAWNA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu ZAGÓRÓW 62-410 PYZDERSKA 5                                                                                               

telefon/ telefony: 63 2743052                              

identyfikator REGON 311017712

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PRZYCHODNIA LEKARSKA "SALUS"

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu ZAGÓRÓW 62-410 PYZDERSKA 5

telefon/ telefony: 632743052

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 50
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: PRZYCHODNIA LEKARSKA MICHAŁEK SPÓŁKA JAWNA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu RYCHWAŁ 62-570 KONIŃSKA 13

telefon/ telefony: 0 63 24 57 990                          

identyfikator REGON 311016865

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Przychodnia Lekarska

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu  Rychwał 62-570 NULL 13

telefon/ telefony: 601636300

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

2

3

1

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 51
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: PZLR BENETE S.C

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu ORCHOWO 62-436 WYZWOLENIA 23A                                                                                            

telefon/ telefony: 063 241-01-75                           

identyfikator REGON 311014932

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PZLR BENETE

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu ORCHOWO 62-436 UL. WYZWOLENIA 23A

telefon/ telefony: 632410175

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 52
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA ROMAN GÓRNIAK W 

KAWNICACH
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KAWNICE 62-590 KRÓLEWSKA 1                                                                                               

telefon/ telefony: 063 241-71-08                           

identyfikator REGON 310276570

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
NZOZ PRZYCHODNIA LEKARSKA ROMAN GÓRNIAK W 

KAWNICACH
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Kawnice 62-590 - 5

telefon/ telefony: 603 138-147

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 53
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:

PRZYCHODNIA STEPAMED 

GRZYWIŃSKA,PAZDERSKA,STENCEL -LEKARSKA SPÓŁKA 

PARTNERSKA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu STRZAŁKOWO 62-420 WYSZYŃSKIEGO 14                                                                                           

telefon/ telefony: 63 275 09 99                            

identyfikator REGON 311014323

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PRZYCHODNIA STEPAMED

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu STRZAŁKOWO 62-420 WYSZYŃSKIEGO 14

telefon/ telefony: 632750999

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 54
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO "MEDICUS" 

LASKOWSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KONIN 62-510 11 LISTOPADA 26                                                                                           

telefon/ telefony: 63 2436270                              

identyfikator REGON 311016109

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Gabinet lekarza rodzinnego

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Konin 62-510 11 Listopada 26

telefon/ telefony: 509377023

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 55
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia 

Lekarska Ryszard Górniak
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu LICHEŃ STARY 62-563 KONIŃSKA 56

telefon/ telefony: (63)270-79-17                           

identyfikator REGON 310303019

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Gabinet szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Licheń Stary 62-563 Konińska 56

telefon/ telefony: 632707917

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 56
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:

HIPOKRATES CHWIAŁKOWSKA, JAKUBIAK, ORCHOWSKA, 

POLAK, SOKOŁOWICZ, WŁODARCZYK - LEKARSKA SPÓŁKA 

PARTNERSKA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu SŁUPCA 62-400 SIKORSKIEGO 1

telefon/ telefony: 063 277 15 55                           

identyfikator REGON 311018315

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Słupca 62-400 Sikorskiego 1

telefon/ telefony: 632771555

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 57
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ÓSEMKA 

ADAMCZYK, WYPYCHOWSKA SPÓŁKA JAWNA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KONIN 62-510 11 LISTOPADA 9

telefon/ telefony: 63 24 25 344,63 24 91 194               

identyfikator REGON 311017741

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Przychodnia Lekarska "Ósemka"

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Konin 62-510 11 Listopada 9

telefon/ telefony: 603785522

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 58
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ESKULAP"Wioletta 

Bogacka

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu
KOWALE PAŃSKIE-KOLONIA 62-704 KOWALE PAŃSKIE 

KOLONIA 28                                                                                 
telefon/ telefony: 063 2887299                             

identyfikator REGON 310220173

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Gabinet lekarza rodzinnego

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Kawęczyn 62-704 Kowale Pańskie-Kolonia 28

telefon/ telefony: 632887299

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 59
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: ZESPÓŁ LEKARZY RODZINNYCH  S.C.

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KRAMSK 62-511 KONIŃSKA 15

telefon/ telefony: 632470014                               

identyfikator REGON 311020223

1

1

1

1



Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
Niepubliczny Zaklad Opieki Zdrowotnej "Zespół Lekarzy 

Rodzinnych" s.c.
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Kramsk 62-511 Konińska 15

telefon/ telefony: 632470014

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 60
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia 

Andrzej Szymaniak
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu WILCZYN 62-550 KAROLKOWA 7                                                                                               

telefon/ telefony: 063 2683013                             

identyfikator REGON 91453044

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Ośrodek Zdrowia 

Andrzej Szymaniak
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu WILCZYN 62-550 KAROLKOWA 7

telefon/ telefony: 632683013

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 61
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
PRZYCHODNIA LEKARSKA "VITA" P.DUBIS, W.WEBNER 

SPÓŁKA PARTNERSKA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu WITKOWO 62-230 WIEJSKA 3A

telefon/ telefony: 061 4777999                             

identyfikator REGON 311014330

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Witkowo 62-230 Wiejska 3a

telefon/ telefony: 614770230

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 62
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: PRZYCHODNIA LEKARSKA "STARÓWKA" S.C.

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KONIN 62-504 SZPITALNA 45                                                                                              

telefon/ telefony: 63 244-37-08                            

identyfikator REGON 311017534

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Poradnia lekarza rodzinnego

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Konin 62-500 Szpitalna 45

telefon/ telefony: 632443708

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Poradnia lekarza rodzinnego

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Konin 62-500 PCK 13

telefon/ telefony: 632488982

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

3

2

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 63
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
PRAKTYKA LEKARSKA MEDICUS CHMIELA I RAJCZYK SPÓŁKA 

PARTNERSKA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu TULISZKÓW 62-740 KASZTELANA ZAREMBY 2

telefon/ telefony: (063)27-93-031                          

identyfikator REGON 311017830

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: NZOZ MEDICUS

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Tuliszków 62-740 Zaremby 2

telefon/ telefony: 534733424

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 64
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
Przychodnia Lekarska "INMED" Bielecka-Bill, Chwiałkowska, 

Malińska, Karaszewska Spółka Jawna
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KONIN 62-510 KOSMONAUTÓW 10                                                                                            

telefon/ telefony: (063)249-12-12                          

identyfikator REGON 311017474

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Poradnia lekarza rodzinnego

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Konin 62-510 Kosmonautów 10

telefon/ telefony: 633067012

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 65
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: PRZYCHODNIA "CHORZEŃ" STEINKE SPÓŁKA JAWNA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KONIN 62-502 GOŹDZIKOWA 2

telefon/ telefony: +48632450660                            

identyfikator REGON 311019250

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Poradnia POZ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Konin 62-510 Goździkowa 2

telefon/ telefony: 632450660

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 66
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa: NZOZ GRUPOWA PRAKTYKA LEKARSKA "ESKULAP" S.C.

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu BRDÓW 62-620 BRATERSTWA BRONI 23                                                                                       

telefon/ telefony: 632713004                               

identyfikator REGON 311018700

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień Brdów

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Brdów 62-620 Braterstwa Broni 23.

telefon/ telefony: 632713004

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień Babiak

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Babiak 62-620 Poznańska 6

telefon/ telefony: 632711022

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 67
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: NZOZ Poradnia Lekarska "KLECZEW"

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KLECZEW 62-540 STRAŻACKA 1

telefon/ telefony: 063-270-10-30                           

identyfikator REGON 310073418

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: NZOZ Poradnia Lekarska "KLECZEW"

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Kleczew 62-540 Strażacka 1

telefon/ telefony: 632701030

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 68
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
SPÓŁKA CYWILNA  ALFREDA KARPIŃSKA, WŁODZIMIERZ 

KARPIŃSKI
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu BUDZISŁAW KOŚCIELNY 62-541 WILCZYŃSKA 26                                                                                             

telefon/ telefony: 63-2681060                              

identyfikator REGON 300510648

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Gabinet lekarza rodzinnego

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu BUDZISŁAW KOŚCIELNY 62-541 WILCZYŃSKA 26

telefon/ telefony: 601317715

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 69
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ESKULAP;                                              

Prywatny Gabinet Lekarski  Teresa Ćwikałowska
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KOŚCIELEC 62-604 KOŚCIELNA 3                                                                                               

telefon/ telefony: 63 2716280                              

identyfikator REGON 310225213

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: GABINET SZCZEPIEŃ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KOŚCIELEC 62-604 KOŚCIELNA  3

telefon/ telefony: 632716280

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 70
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PORADNIA 

LEKARSKA S.C.
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KAZIMIERZ BISKUPI 62-530 WĘGLEWSKA 3

telefon/ telefony: 063 2411399                             

identyfikator REGON 311019734

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotenj Poradnia Lekarska w 

Kazimierzu Biskupim
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Kazimierz Biskupi 62-530 Węglewska 3

telefon/ telefony: 632411399

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotenj Poradnia Lekarska w 

Kazimierzu Biskupim
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Posada 62-530 Tuwima` 2

telefon/ telefony: 632447429

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 71
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA 

ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO "MEDICON" M. JUSZCZAK, 

A. MICHALSKI SPÓŁKA JAWNA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KONIN 62-510 ŁĘŻYŃSKA 2

telefon/ telefony: 063-242-77-84                           

identyfikator REGON 311018108

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia 

Zespołu Lekarza Rodzinnego "MEDICON"

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KONIN 62-510 Łężyńska 2

telefon/ telefony: 502379901

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 72
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK 

ZDROWIA "TOK-MED" S.C.
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KAWĘCZYN 62-704 TOKARY PIERWSZE 47                                                                                        

telefon/ telefony: 063-2886123                             

identyfikator REGON 311017617

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Kawęczyn 62-704 Tokary 47

telefon/ telefony: 632886123

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 73
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDICUS". 

PRYWATNY GABINET INTERNISTYCZNY ANDRZEJ SETA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu GRZEGORZEW 62-640 KOLSKA7                                                                                                   

telefon/ telefony: 0632718295                              

identyfikator REGON 310300297

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: MEDICUS

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu GRZEGORZEW 62-640 KOLSKA 7

telefon/ telefony: 632718295

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 74
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
KOMUNALNE CENTRUM MEDYCYNY SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KONIN 62-510 SOSNOWA 4                                                                                                 

telefon/ telefony: 063/2431927                             

identyfikator REGON 311015736

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
Zakład Opieki Zdrowotnej Komunalne Centrum Medycyny 

"KCMP" Sp. z o.o.
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Konin 62-510 Sosnowa 4

telefon/ telefony: 632431927

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 75
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: MEDYK KRUCKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu LISIEC WIELKI 62-571 DŁUGA 3                                                                                                   

telefon/ telefony: (063)2415245                            

identyfikator REGON 311019674

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Gabinet Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Lisiec Wielki 62-571 Długa 3

telefon/ telefony: 632415245

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 76
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ I MEDYCYNY PRACY "MED-

ALKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KONIN 62-510 GAJOWA 7

telefon/ telefony: (063) 240 79 20                         

identyfikator REGON 311017511

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Przychodnia Lekarska

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Konin 62-510 ul. Przyjaźni 3

telefon/ telefony: 633067390

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: AO02

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu  Kleczew 62-540  9

telefon/ telefony: 632476142

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 77
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
Violetta Bysiek - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 

Wyszynie
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu WYSZYNA 62-710 JANA PAWŁA II 20A                                                                                                                                                                                        

telefon/ telefony: (063)2796110                            

identyfikator REGON 311100123

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: NZOZ W WYSZYNIE

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu WYSZYNA 62-710 JANA PAWŁA II  20A

telefon/ telefony: 632796110

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: NZOZ W BRZEŹNIE

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu BRZEŹNO 62-513 GŁÓWNA 10

telefon/ telefony: 632410412

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1

2

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 78
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W 

MIĘDZYCHODZIE
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu MIĘDZYCHÓD 64-400 SZPITALNA 10

telefon/ telefony: 95 748 20 11                            

identyfikator REGON 000310249

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Poradnia Lekarza POZ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Międzychód 64-400 Szpitalna 10

telefon/ telefony: 668279629

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 79
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W 

WOLSZTYNIE
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu WOLSZTYN 64-200 WSCHOWSKA 3

telefon/ telefony: (068)34-77-300                          

identyfikator REGON 970773426

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w 

Wolsztynie
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Wolsztyn 64-200 Wschowska 3

telefon/ telefony: 68 384 27 17 

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 80
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: Praktyka Lekarza Rodzinnego "FONTIS" Anna Minge

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu ZBĄSZYŃ 64-360 17 STYCZNIA 1920R. 59A

telefon/ telefony: /0-68/ 386-94-55                        

identyfikator REGON 970071925

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Zbąszyń 64-360 17 stycznia 59a

telefon/ telefony: 683869455

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 81
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: USI SPÓŁDZIELNIA WIELOBRANŻOWA W POZNANIU

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ-STARE MIASTO 61-760 SZEWSKA 5/6

telefon/ telefony: (061)85-32-343                          

identyfikator REGON 000455083

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: USI SPÓŁDZIELNIA WIELOBRANŻOWA W POZNANIU

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 61-760 Szewska 5/6

telefon/ telefony: 517187243

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 61-760 Szewska 43987

telefon/ telefony: 517187243

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

2

1

1

2



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 82
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W 

OBORNIKACH
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu OBORNIKI 64-600  UL.SZPITALNA 2

telefon/ telefony: (061)29-73-600

identyfikator REGON 306609000

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Oborniki 64-600 Szpitalna 2

telefon/ telefony: 612973683

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 83
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

IMIENIA DOKTORA KAZIMIERZA HOŁOGI

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu NOWY TOMYŚL 64-300 POZNAŃSKA 30

telefon/ telefony: 0614427300                              

identyfikator REGON 639820004

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

IMIENIA DOKTORA KAZIMIERZA HOŁOGI

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Nowy Tomyśl 64-300 Poznańska 30

telefon/ telefony: 614427387

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

IMIENIA DOKTORA KAZIMIERZA HOŁOGI

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu NOWY TOMYŚL 64-300 SIENKIEWICZA 3

telefon/ telefony: 614427300

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 3
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

IMIENIA DOKTORA KAZIMIERZA HOŁOGI

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu NOWY TOMYŚL 64-300 SIENKIEWICZA 3

telefon/ telefony: 614427300

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 84
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: SZPITAL POMNIK CHRZTU POLSKI

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu GNIEZNO 62-200 ŚW.JANA 9

telefon/ telefony: 61 4264461; 61 2228300                  

identyfikator REGON 000315123

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: SZPITAL POMNIK CHRZTU POLSKI

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Gniezno 62-200 Św. Jana 9

telefon/ telefony: 503671751

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 85
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W 

SZAMOTUŁACH
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu SZAMOTUŁY 64-500 SUKIENNICZA 13

telefon/ telefony: (061) 29-27-101                         

identyfikator REGON 553822000

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: GABINET LEKARZA POZ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu SZAMOTUŁY 64-500 SUKIENNICZA 13

telefon/ telefony: 612927154

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 86
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
POZNAŃSKI OŚRODEK SPECJALISTYCZNYCH USŁUG 

MEDYCZNYCH
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ-STARE MIASTO 61-696 AL.SOLIDARNOŚCI 36

telefon/ telefony: (061)64-77-701                          

identyfikator REGON 630511135

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Poradnia (gabinet) lekarza POZ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 60-696 Al. Solidarnośći 36

telefon/ telefony: 616477720

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 87
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII 

SKŁODOWSKIEJ-CURIE
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ-STARE MIASTO 61-866 GARBARY 15

telefon/ telefony: (061)88-50-700                          

identyfikator REGON 000291204

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
WIELKOPOLSKIE CENTRUM ONKOLOGII IM. MARII 

SKŁODOWSKIEJ-CURIE
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 61-866 Garbary 15

telefon/ telefony: 618850500

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

2

1

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 88
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
SZPITAL ŚREDZKI SERCA JEZUSOWEGO SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu ŚRODA WIELKOPOLSKA 63-000 ŻWIRKI I WIGURY 10

telefon/ telefony: (061)28-54-031                          

identyfikator REGON 000308560

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Środa Wielkopolska 63-000 Żwirki i Wigury 10

telefon/ telefony: 612854031

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 89
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: SZPITAL MIEJSKI IM. FRANCISZKA RASZEI

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ 60-834 UL. MACKIEWICZA 2

telefon/ telefony: 612245435

identyfikator REGON 313325000

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Izby Przyjęć

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 60-834 Mickiewicza 2

telefon/ telefony: 612245435

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 90
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: SZPITAL MIEJSKI IM. FRANCISZKA RASZEI

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ-JEŻYCE 60-834 MICKIEWICZA 2

telefon/ telefony: 061 848-10-11                           

identyfikator REGON 000313325

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 60-834 Mickiewicza 2

telefon/ telefony: 612245435

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 3
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: SZPITAL MIEJSKI IM. FRANCISZKA RASZEI

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 60-834 Mickiewicza 2

telefon/ telefony: 790660663

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 91
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:

SZPITAL I PRZYCHODNIA MEDICA CELSUS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ-NOWE MIASTO 61-249 UNII LUBELSKIEJ 1

telefon/ telefony: 61-878-12-90                            

identyfikator REGON 630777590

1

1

1

1



Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:

SZPITAL I PRZYCHODNIA MEDICA CELSUS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 61-249 ul. Unii Lubelskiej 1

telefon/ telefony: 602133845

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 92
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:

ZESPÓŁ LEKARZA RODZINNEGO PRO FAMILIA SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu CZERWONAK 62-004 DZIAŁKOWA 2                                                                                               

telefon/ telefony: (0-61) 8 120 400                        

identyfikator REGON 630833005

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Ośrodek Zdrowia w Czerwonaku

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Czerwonak 62-004 Działkowa 2

telefon/ telefony: 618120400

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Ośrodek Zdrowia w Koziegłowach

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Koziegłowy 62-028 Poznańska 37

telefon/ telefony: 618127310

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 3
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Centrum Medyczne "Pro Familia"

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Koziegłowy 62-028 os. Leśne 7f

telefon/ telefony: 616429293

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 4
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Ośrodek Zdrowia w Owińskach

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Owińska 62-005 Bydgoska 8

telefon/ telefony: 618126513

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 93
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO LUBOŃ - ŻABIKOWO 

S.C. BERNADETA SOBIŁO, AGATA PAWLIK
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu LUBOŃ 62-030 PONIATOWSKIEGO 20                                                                                         

telefon/ telefony: 0618104831                              

identyfikator REGON 630874694

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Przychodnia Lekarza Rodzinnego Luboń-Żabikowo s.c.

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Luboń 62-030 Poniatowskiego 20

telefon/ telefony: 618104831

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

2

1

1

1

1

2



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 94
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa: DIAGTER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŃCIĄ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu SWARZĘDZ 62-020 PIASKI 8                                                                                                  

telefon/ telefony: 8 172 533                               

identyfikator REGON 630867458

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień Diagter sp. z o.o.

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Swarzędz 62-020 Piaski 8

telefon/ telefony: 618172533

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 95
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: PROXIMUS S.C. W. GROBELNY, M. FERTAŁA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu ZANIEMYŚL 63-020 SIENKIEWICZA 2                                                                                            

telefon/ telefony: 0-61-285-75-30                          

identyfikator REGON 630996411

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PROXIMUS

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Zaniemyśl 63-020 Sienkiewicza 2

telefon/ telefony: 612857530

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 96
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO HIKOMED 

S.C.
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu MIŁOSŁAW 62-320 WRZESIŃSKA 27                                                                                             

telefon/ telefony: 0614383005                              

identyfikator REGON 631128154

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO HIKOMED 

S.C.
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Miłosław 62-320 Wrzesińska 27

telefon/ telefony: 614383005

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 97
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
JOLANTA DAŃCZAK, MARTYNA TARNIONEK, FILIP 

TARNIONEK SPÓŁKA CYWILNA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu ROKIETNICA 62-090 POCZTOWA 3                                                                                                

telefon/ telefony: 696984798                               

identyfikator REGON 631146666

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Centrum Medyczne "Twój Doktor"

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Rokietnica 62-090 Pocztowa 3A

telefon/ telefony: 696984798

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 98
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: NOVAMED TRAFARSKI, ERNST SPÓŁKA JAWNA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu CZERNIEJEWO 62-250 PAŁACOWA 40                                                                                               

telefon/ telefony: (061)427-30-31                          

identyfikator REGON 631159568

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PORADNIA W ŻYDOWIE

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu ŻYDOWO 62-241 KOŚCIUSZKI  34

telefon/ telefony: 614274120

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PORADNIA W CZERNIEJEWIE

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu CZERNIEJEWO 62-250 PAŁACOWA  40

telefon/ telefony: 614263031

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 99
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
MEDINET JESIOŁOWSKI,GÓRNIAK,ADAMCZAK SPÓŁKA 

JAWNA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu WRZEŚNIA 62-300 LEGII WRZESIŃSKIEJ 23 C                                                                                   

telefon/ telefony: 616400040                               

identyfikator REGON 301286466

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Września 62-300 Legii Wrzesińskiej 23c

telefon/ telefony: 616400040

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 100
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
VITA S.C. IRENA WOYDA-PŁOSZCZYCA, MAGDALENA 

GALUBA-NOWAK, GRZEGORZ NOWAK, PIOTR PŁOSZCZYCA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu OBORNIKI 64-600 PIŁSUDSKIEGO 76

telefon/ telefony: (061)29-60-536                          

identyfikator REGON 631162671

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Oborniki 64-600 Marszałka Józefa Piłsudskiego 76

telefon/ telefony: 612966279

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 101
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
PLR "WINIARY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu GNIEZNO 62-200 OS. JAGIELLOŃSKIE 29                                                                                      

telefon/ telefony: 61 4266330                              

identyfikator REGON 631170386

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Gniezno 62-200 Os.Jagiellońskie 29

telefon/ telefony: 614263745

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 102
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
PRZYCHODNIA LEKARZY RODZINNYCH "SALUS" E. 

KOPACZYK, P. KOPACZYK SPÓŁKA PARTNERSKA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu DUSZNIKI 64-550 SZAMOTULSKA 1 A                                                                                           

telefon/ telefony: (061)29-19-199                          

1

4

2

1

2

1



identyfikator REGON 631161803

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Gabinet szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Duszniki 64-550 Szamotulska 1A

telefon/ telefony: 607064046

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 103
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa: AR-MED S.C.  ALINA CZAJKOWSKA, ANZELM CZAJKOWSKI

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu SOKOLNIKI 62-305 ZDROWOTNA 3                                                                                               

telefon/ telefony: 4385859                                 

identyfikator REGON 631173315

1



Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: AR-MED

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Sokolniki 62-305 Zdrowotna 3

telefon/ telefony: 614385859

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 104
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO "SANUS" 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KOSTRZYN 62-025 BRACI DRZEWIECKICH 1                                                                                      

telefon/ telefony: 061 8178 999                            

identyfikator REGON 631160867

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego SANUS

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Kostrzyn 62-025 Braci Drzewieckich 1

telefon/ telefony: 618178999

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 105
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: ESKULAP Jędraszak,Olczak,Świątek,Przydryga Sp.J

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KOŁACZKOWO 62-306 MIŁOSŁAWSKA 1                                                                                             

telefon/ telefony: 061 438 50 80                           

identyfikator REGON 631173539

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: ESKULAP

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Kołaczkowo 62-306 ul. Miłosławska 1

telefon/ telefony: 612248198

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 106
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:

OŚRODEK LEKARZA RODZINNEGO MACIEJ 

PIESTRZENIEWICZ, REGINA PIESTRZENIEWICZ SPÓŁKA 

JAWNA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu OSTRORÓG 64-560 POLNA 3

telefon/ telefony: (061)291-66-99                          

identyfikator REGON 631194702

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PUNKT SZCZEPIEŃ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu OSTRORÓG 64-560 POLNA  3

telefon/ telefony: 612916699 692106555

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 107
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
spółka cywilna Maria Czaińska, Marta Czerniawska, 

Wiesława Walkowiak
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu MUROWANA GOŚLINA 62-095 KRĘTA 58                                                                                                  

telefon/ telefony: (061)81-22-931                          

identyfikator REGON 631191862

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Poradnia Lekarza Rodzinnego

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Murowana Goślina 62-095 Kręta 58.

telefon/ telefony: 618122931

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Poradnia Lekarza Rodzinnego

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Murowana Goślina 62-095 Dworcowa 10

telefon/ telefony: 618122171

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 108
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa: PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO "VITA" S.C.

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu OBRZYCKO 64-520 KRUPPIKA 7

telefon/ telefony: 612913299                               

identyfikator REGON 631197416

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego VITA s.c.

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu  Obrzycko 64-520  Kruppika 7

telefon/ telefony: 612913299

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 109
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
AMICOR ANDRZEJ PACIORKOWSKI, ADAM DOPIERAŁA 

SPÓŁKA JAWNA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu NEKLA 62-330 POZNAŃSKA 33

telefon/ telefony: 61 4386092                              

identyfikator REGON 631198440

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "AMICOR"

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Nekla 62-330 Poznańska 33

telefon/ telefony: 614386092

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 110
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:

PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO "PULS" S.C. 

KRZYSZTOF POSADZY,DANUTA FRANCUSZKIEWICZ-POSADZY, 

PIOTR POSADZY
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu RAKONIEWICE 62-067 KRYSTYNY 57                                                                                               

telefon/ telefony: 614441001                               

identyfikator REGON 631201595

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Rakoniewice 62-067 Krystyny 2a

telefon/ telefony: 614441001

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1

1

3



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 111
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO PROMED 

PAJĄCZKOWSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KISZKOWO 62-280 SZKOLNA 23                                                                                                

telefon/ telefony: 0-61-427-60-27                          

identyfikator REGON 631200644

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PZLR PROMED

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KISZKOWO 62-280 SZKOLNA 23

telefon/ telefony: 61 4276 027

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 112
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
OLR PRONUS - EWA KORZENIOWSKA - WRÓBLEWSKA I 

PARTNERZY - LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POBIEDZISKA 62-010 RÓŻANA 1 F                                                                                                

telefon/ telefony: 61 81-77-060 (061)81-53-241             

identyfikator REGON 631203000

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: OLR PRONUS

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POBIEDZISKA 62-010 RÓŻANA  1F

telefon/ telefony: 61 8177-060

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 113
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: SALUS K.CHRÓST J.OHDE SPÓŁKA JAWNA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KAMIENIEC 64-061 HANDLOWA 16

telefon/ telefony: (61)44-30-008                           

identyfikator REGON 631210677

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt Szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Kamieniec 64-061 Handlowa 16

telefon/ telefony: 784853221

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 114
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa: ARM-MED KORBECKA - PACZKOWSKA SPÓŁKA JAWNA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu NOWE MIASTO NAD WARTĄ 63-040 SZKOLNA 4

telefon/ telefony: 601244442                               

identyfikator REGON 631213180

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Przychodnia Lekarza Rodzinnego siedziba NZOZ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Nowe Miasto nad Wartą 63-040 Szkolna 4

telefon/ telefony: 885888035

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

2

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 115
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO MEDICUS 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu STĘSZEW 62-060 PIOTRA SKARGI 22                                                                                          

telefon/ telefony: (061)81-34-261                          

identyfikator REGON 631213316

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "MEDICUS"

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Stęszew 62-060 ul. Piotra Skargi 22

telefon/ telefony: 618134261

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 116
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO  S.C. ROMAN PONA, 

JACEK PIOTROWSKI
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu GRANOWO 62-066 KOLEJOWA 16

telefon/ telefony: 0-614472012,0-604467592                 

identyfikator REGON 631211910

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Poradnia lekarza POZ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Granowo 62-066 Kolejowa 16

telefon/ telefony: 604467592

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 117
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
PRZYCHODNIA GRO-DENT D. KAMIENIARZ-ORZEŁ, S. ORZEŁ 

SPÓŁKA JAWNA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu
GRODZISK WIELKOPOLSKI 62-065 OS. WOJSKA POLSKIEGO 

111
telefon/ telefony: (061)44 47 930                          

identyfikator REGON 631248013

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Centrum Medycyny Rodzinnej

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Grodzisk Wielkopolski 62-065 os. Wojska Polskiego 111

telefon/ telefony: 612226300

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 118
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
SZLACHETNE ZDROWIE K. MURAWSKA, W. MANIA, E. 

MICHALCZAK SPÓŁKA JAWNA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ 60-443 MUSZKOWSKA 1                                                                                              

telefon/ telefony: 061 8499106                             

identyfikator REGON 631248214

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
SZLACHETNE ZDROWIE K. MURAWSKA, W. MANIA, E. 

MICHALCZAK SPÓŁKA JAWNA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 60-443 Muszkowska 1

telefon/ telefony: 618499106

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

2

2

3

2



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 119
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
OŚRODEK PROFILAKTYKI I EPIDEMIOLOGII NOWOTWORÓW 

IM. ALINY PIENKOWSKIEJ SPÓŁKA AKCYJNA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ 61-863 KAZIMIERZA WIELKIEGO 24/26                                                                                

telefon/ telefony: 61 851-86-27                            

identyfikator REGON 631255600

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Zespół Poradni i Pracowni Diagnostycznych

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 61-863 ul. Kazimierza Wielkiego 24/26

telefon/ telefony: 618518627

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 120
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO GAL-MED GALANT 

ZDZISŁAWA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu GRZYBOWO 62-309 GRZYBOWO 38

telefon/ telefony: 061 4381622                             

identyfikator REGON 631008266

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Przychodnia Lekarza Rodzinnego "GAL-MED" Grzybowo

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Grzybowo 60-309 Grzybowo 38

telefon/ telefony: 614381622

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Przychodnia Lekarza Rodzinnego "GAL-MED" Niechanowo

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Niechanowo 62-220 Brzozowa 2A

telefon/ telefony: 614272121

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 121
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: Przychodnia Lekarza Rodzinnego Lech Popa

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu WIELICHOWO 64-050 KOŚCIELNA 2                                                                                               

telefon/ telefony: 061 44 33 00 2                          

identyfikator REGON 631268435

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Przychodnia Lekarza Rodzinnego Lech Popa

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Wielichowo 64-050 Kościelna 2

telefon/ telefony: 614433002

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1

6



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 122
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO D. CHRZANOWSKA-

SKRZYPCZAK, R. GRABOWSKA, M. NOWAK SPÓŁKA JAWNA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ 60-521 SŁOWACKIEGO 43

telefon/ telefony: 61847-46-74, 841-18-19                  

identyfikator REGON 631228588

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 60-521 Słowackiego 43

telefon/ telefony: 618474674

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 123
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
CENTERMED POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ-STARE MIASTO 61-807 ŚW. MARCIN 58/64

telefon/ telefony: (061) 66 56 630                         

identyfikator REGON 639538526

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Poradnia lekarza POZ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 61-807  ul. Święty Marcin 58/64

telefon/ telefony: 616656630

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 124
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO "KO-MED" 

SP.C.STANISŁAW KOLIŃSKI,JAROSŁAW KOŃCZEWSKI
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu ŚREM 63-100 STASZICA 1

telefon/ telefony: 612813595                               

identyfikator REGON 639539282

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Poradnia lekarza POZ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu ŚREM 63-100 STASZICA 1

telefon/ telefony: 612829688

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO I LEKARZY 

SPECJALISTÓW "KO-MED" S.C
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu BRODNICA 63-112  65

telefon/ telefony: 612823579

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 125
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
LESZCZYŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE VENTRICULUS SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu LESZNO 64-100 SŁOWIAŃSKA 41

telefon/ telefony: 65529-25-63                             

identyfikator REGON 300185378

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Leszno 64-100  ul. Słowiańska 41

telefon/ telefony: 655292563

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PUNKT SZCZEPIEŃ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu LESZNO 64-100 SŁOWIAŃSKA  41

telefon/ telefony: 655206580

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 126
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
PRZYCHODNIA LEKARSKA SIMED - KARPIEWSCY SPÓŁKA 

JAWNA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KWILCZ 64-420 GUMNA 4 D

telefon/ telefony: 2915020                                 

identyfikator REGON 634418792

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PRZYCHODNIA LEKARSKA SIMED

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KWILCZ 64-420 GUMNA 4D

telefon/ telefony: 612915020

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 127
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: PRZYCHODNIA "ZDRÓWKO" S.C. W RASZKOWIE

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu RASZKÓW 63-440 KOŹMIŃSKA 20                                                                                              

telefon/ telefony: 0627343419                              

identyfikator REGON 250866088

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt Szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Raszków 63-440 Koźmińska 20

telefon/ telefony: 627343419

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 128
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ 

OPIEKI ZDROWOTNEJ "ESKULAP" BARBARA BARTLIŃSKA 

SPECJALISTYCZNY GABINET INTERNISTYCZNY

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu OSTRZESZÓW 63-500 DWORCOWA 4                                                                                                

telefon/ telefony: (O62)73-22-390                          

identyfikator REGON 250858829

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt Szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Ostrzeszów 63-500 Dworcowa 4

telefon/ telefony: 627322390

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 129
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: NZOZ AMBULATORIUM JAN ANDRZEJAK

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu OSTRÓW WIELKOPOLSKI 63-400 WYSOCKA 13

telefon/ telefony: 627353030                               

identyfikator REGON 250683181

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Gabinet szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Ostrów Wielkopolski 63-400 Wysocka 13

telefon/ telefony: 627353030

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Gabinet Pielęgniarki POZ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Sobótka 63-450 Sobótka 82

telefon/ telefony: 627341213

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 130
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: NZOZ Zespół Lekarza Rodzinnego w Krzymowie

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KRZYMÓW 62-513 GŁÓWNA 17                                                                                                 

telefon/ telefony: (063)2413019                            

identyfikator REGON 311068477

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: NZOZ Zespół Lekarza Rodzinnego w Krzymowie

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Krzymów 62-513 Główna 17

telefon/ telefony: 632413019

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 131
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA 

LEKARZA RODZINNEGO MARIA PIOTROWICZ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KASZCZOR 64-234 POWSTAŃCÓW WLKP 57

telefon/ telefony: 065-54-99-216                           

identyfikator REGON 410240988

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Kaszczor 64-234  Powstańców Wielkopolskich 57

telefon/ telefony: 655499216

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

2

1

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 132
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
ROMAN KOLIBABKA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ " ZDROWIE "
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu BOJANOWO 63-940 DWORCOWA 20                                                                                               

telefon/ telefony: (0-65) 545-63-70                        

identyfikator REGON 411114518

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt Szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu BOJANOWO 63-940 DWORCOWA 20

telefon/ telefony: 655456370

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 133
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
ZDROWIE S.C. JAN BARANOWSKI, KATARZYNA BROCKA-

BARANOWSKA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu BUCZ 64-234 AKACJOWA 6                                                                                                

telefon/ telefony: 065/549-81-83                           

identyfikator REGON 411121978

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Gabinet Ogólnolekarski

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Bucz 64-234 Akacjowa 6

telefon/ telefony: 655498183

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 134
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ J.J.WALCZAK 

S.C.
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu SADLNO 62-619 SADLNO 11

telefon/ telefony: (063) 261-20-30                         

identyfikator REGON 311073662

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Sadlno 62-619 Sadlno 11

telefon/ telefony: 632612030

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 135
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
Tomasz Ziąbka GABINET LEKARSKI USŁUGI MEDYCZNE 

"CZARNYLAS"
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu CZARNYLAS 63-421 ODOLANOWSKA 106

telefon/ telefony: 0627335011                              

identyfikator REGON 250676034

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Gabinet szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Czarnylas 63-421 Odolanowska 106

telefon/ telefony: 627335011

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

2

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 136
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK 

ZDROWIA W ŚWIĘCIECHOWIE MUSIELAK, MATEJKO-

WAŁKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu ŚWIĘCIECHOWA 64-115 STRZELECKA 6                                                                                              

telefon/ telefony: (065) 533-04-40                         

identyfikator REGON 411116233

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt Szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Święciechowa 64-115 Strzelecka 6

telefon/ telefony: 655330440

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 137
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ SKARBOWA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu LESZNO 64-100 SKARBOWA 3

telefon/ telefony: 065 529-62-53  529-62-94                

identyfikator REGON 411118640

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ SKARBOWA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Leszno 64-100 Skarbowa 3

telefon/ telefony: 655296253

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 138
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
OŚRODEK ZDROWIA W LIPNIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu LIPNO 64-111 PARK 1                                                                                                    

telefon/ telefony: 65-5340220                              

identyfikator REGON 411117669

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: O.Z. W LIPNIE

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu LIPNO 64-111 PARK  1

telefon/ telefony: 655340220

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 139
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa: MEDEOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu LESZNO 64-100 JANA KIEPURY 10

telefon/ telefony: 0-65 526 58 68                          

identyfikator REGON 411119125

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: NZOZ Centrum Medyczne MEDEOR

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Leszno 64-100 Kiepury 10

telefon/ telefony: 655265868

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

2

1

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 140
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:

PRZYCHODNIA LEKARSKA BARBARA BOGACKA - 

GANCARCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu MIEJSKA GÓRKA 63-910 PL.KORCZAKA 1

telefon/ telefony: 65 54 74 097                            

identyfikator REGON 386895087

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Przychodnia Lekarska Barbara Bogacka-Gancarczyk

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Miejska Górka 63-910 Pl. Korczaka 1

telefon/ telefony: 655474456

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 141
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
PORADNIA LEKARZY RODZINNYCH A. PATELKA, B. ZIĘTA 

SPÓŁKA JAWNA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu WŁOSZAKOWICE 64-140 ZALESIE 9B                                                                                                

telefon/ telefony: 0655370184                              

identyfikator REGON 411110667

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Włoszakowice 64-140 Zalesie 9b

telefon/ telefony: 655370184

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 142
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA 

LEKARSKA "RAWMED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu RAWICZ 63-900 J. PIŁSUDSKIEGO 3                                                                                         

telefon/ telefony: /0-65/ 546-12-91                        

identyfikator REGON 411419442

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt Szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Sarnowa 63-911 Rynek Sarnowski 1.

telefon/ telefony: 655453712

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 143
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: PROVITA S.C. GRZEGORZ NOWAK, NATALIA NOWAK

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu MIĘDZYCHÓD 64-400 GENERAŁA SIKORSKIEGO 20                                                                                   

telefon/ telefony: 9574-84-611                             

identyfikator REGON 639608385

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Przychodnia Lekarska "PROVITA"

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Międzychód 64-400 Sikorskiego 20

telefon/ telefony: +48957484611

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 144
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
PRZYCHODNIA LEKARSKA "SANATIO"   AGNIESZKA 

KACZMAREK - DRZEWIECKA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu WIJEWO 64-150 LIPOWA 21                                                                                                 

telefon/ telefony: 065 549-46-33                           

identyfikator REGON 410349343

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu  Wijewo 64-150 Lipowa 21

telefon/ telefony: 655494633

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

2

1

1

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 145
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
ENEL S.C. STANISŁAW SZPUNAR, MARZENA SZPUNAR, 

MAREK SZPUNAR
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ-JEŻYCE 60-461 LITERACKA 47 A                                                                                            

telefon/ telefony: 061 8420064                             

identyfikator REGON 270531018

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Przychodnia Specjalistyczna "HIPOKRATES"

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 60-461 Literacka 47 A

telefon/ telefony: 618420064

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 146
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
MEDICA SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY ANNA GULIŃSKA, 

LECH DUŻYŃSKI
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu PONIEC 64-125 DWORCOWA 2B                                                                                               

telefon/ telefony: 065 573-15-55                           

identyfikator REGON 411122021

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Gabinet Szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu PONIEC 64-125 DWORCOWA 2B

telefon/ telefony: 668496568

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 147
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO POLASZEK, WERNER 

SPÓŁKA JAWNA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu ŚMIGIEL 64-030 DR SKARZYŃSKIEGO 6                                                                                                                                                                                       

telefon/ telefony: 065-518-00-13                           

identyfikator REGON 300712116

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt Szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Śmigiel 64-030 SKARZYŃSKIEGO 6

telefon/ telefony: 655180013

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 148
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "KORCZAK I JANUSZKIEWICZ" 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KROTOSZYN 63-700 ŁĄKOWA 49                                                                                                 

telefon/ telefony: 627215224                               

identyfikator REGON 250938965

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Poradnia Lekarza POZ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Zduny 63-760 Kolejowa 13

telefon/ telefony: 627215224

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

3

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 149
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRAKTYKA 

LEKARZA RODZINNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu PERZÓW 63-642 PERZÓW 11                                                                                                                                                                                                

telefon/ telefony: 062 7869604                             

identyfikator REGON 383611072

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Perzów 63-642 Perzów 11

telefon/ telefony: 627869604

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 150
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:

PRZYCHODNIA LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI 

ZDROWOTNEJ "ZDROWIE" MARIUSZ WASIELEWSKI,IRENA 

NOWAK
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu BOREK WIELKOPOLSKI 63-810 DROGA LISIA 56                                                                                            

telefon/ telefony: 0-65 5715985                            

identyfikator REGON 411126007

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
Przychodnia Lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

"ZDROWIE"
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu  Borek Wielkopolski 63-810 Ul. Droga Lisia 56

telefon/ telefony: 655715985

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 151
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
R. BŁAŻECZEK-MATYASZCZYK, M. WALISZKA-MACHOWIAK 

SPÓŁKA JAWNA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KRZYWIŃ 64-010 GEN. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO 34                                                                          

telefon/ telefony: 065/517-05-51                           

identyfikator REGON 411125812

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PRZYCHODNIA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KRZYWIŃ 64-010 GEN. CHŁAPOWSKIEGO 34

telefon/ telefony: 655170551

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

2

2

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 152
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
MEDICA SPÓŁKA CYWILNA ANNA AMBROZIK,EDWARD 

SZABLEWSKI
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu BRALIN 63-640 WROCŁAWSKA 35                                                                                             

telefon/ telefony: 062 7829214                             

identyfikator REGON 250929890

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PUNKT SZCZEPIEŃ MEDICA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu BRALIN 63-640 WROCŁAWSKA 35

telefon/ telefony: 627829214

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 153
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: CENTRUM MEDYCYNY RODZINNEJ S.C.

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu PLESZEW 63-300 SZPITALNA 21                                                                                              

telefon/ telefony: 625081058                               

identyfikator REGON 250940850

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Pleszew 63-300 Szpitalna 21

telefon/ telefony: 627206958

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 154
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
BIO-VITA G. LACH-JEZIORNA, U. ZIMOCH-WOŹNIAK SPÓŁKA 

JAWNA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KĘPNO 63-600 KS. P. WAWRZYNIAKA 38                                                                                     

telefon/ telefony: 625830315                               

identyfikator REGON 250942961

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Kępno 63-600 ks. Piotra Wawrzyniaka 38

telefon/ telefony: 625830315

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 155
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: Renata Rucińska- Suska

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu CIENIN ZABORNY 62-400 CIENIN ZABORNY 52                                                                                         

telefon/ telefony: (0-63) 2772035                          

identyfikator REGON 311084217

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Gabinet szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Cienin Zaborny 62-400 Cienin Zaborny 51

telefon/ telefony: 632772035

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 156
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: CENTER-MED HURŁA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu RAWICZ 63-900 11 LISTOPADA 1

telefon/ telefony: (0-65) 545-33-22                        

identyfikator REGON 639642880

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu RAWICZ 63-900 11 LISTOPADA 1

telefon/ telefony: 698864598

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 157
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: Przychodnia Lekarska ,,Wigor

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu ŁOBŻENICA 89-310 ZŁOTOWSKA 11A                                                                                             

telefon/ telefony: 0606653277,0672860031                   

identyfikator REGON 570853327

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Przychodnia Lekarska Wigor -Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Łobżenica 89-310 ul. Złotowska  11A

telefon/ telefony: 672860031

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Przych. Lek. Wigor Filia Kleszczyna -Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Kleszczyna 77-400 ul. Kleszczyna 98

telefon/ telefony: 672654133

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 3
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Przychodnia Lekarska Wigor

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Piła 64-920 ul. Średnia  1

telefon/ telefony: 673490909

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 158
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
GRUPOWA PRAKTYKA LEKARZY RODZINNYCH 

E.MARSZEWSKA-KOŁODZIEJ, G.KOŁODZIEJ SPÓŁKA JAWNA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu CZERMIN 63-304 CZERMIN 81A                                                                                               

telefon/ telefony: 0-62 7417691                            

identyfikator REGON 250944925

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Ośrodek Zdrowia "Inter-Med"

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu CZERMIN 63-304 - 81 A

telefon/ telefony: 627417691

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1

1

2



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 159
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
KRZYSZTOF SKRZYPCZAK "UNIMEDYK" UNIWERSYTECKA 

PRZYCHODNIA LEKARSKO-STOMATOLOGICZNA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ 60-780 GRUNWALDZKA 6                                                                                             

telefon/ telefony: (061)85-29-881                          

identyfikator REGON 630799840

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
Uniwersytecka Przychodnia Lekarsko-Stomatologiczna 

UNIMDYK
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 60-780 ul. Grunwaldzka 6

telefon/ telefony: +48618291102

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 160
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:

PRZYCHODNIA LEKARSKA "MEDEO" HENRYKA MIKUŁA - 

TELENGA, TOMASZ MATECKI, BARBARA ELŻBIETA SCHMIDT, 

JACEK SZYMANIAK SPÓŁKA JAWNA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ-NOWE MIASTO 61-397 OS.RZECZYPOSPOLITEJ 6                                                                                     

telefon/ telefony: 601708892,602232694                     

identyfikator REGON 639647095

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Poradnia Lekarza Rodzinnego

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 61-397 OS.RZECZYPOSPOLITEJ 6 0

telefon/ telefony: 618771705

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 161
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: ZESPÓŁ LEKARZY RODZINNYCH "KOPERNIK" S.C.

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ-GRUNWALD 60-161 NEWTONA 14                                                                                                

telefon/ telefony: (061)86-70-071, (061)66-19-255          

identyfikator REGON 639644777

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: ZESPÓŁ LEKARZY RODZINNYCH "KOPERNIK" S.C.

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznan 60-161 Newtona 14

telefon/ telefony: 616619255

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 162
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa: MEDRA KASPRZYK-SMARDZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KĘPNO 63-600 KS.P. WAWRZYNIAKA 42                                                                                      

telefon/ telefony: 062 7913300                             

identyfikator REGON 251547563

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KĘPNO 63-600 KS. P. WAWRZYNIAKA 42

telefon/ telefony: 627913300

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1

2



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 163
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa: PRZYCHODNIA LEKARSKA "SALUTARIS" SPÓŁKA CYWILNA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ 61-251 OS.ORŁA BIAŁEGO 103

telefon/ telefony: 061 879 52 96                           

identyfikator REGON 639647072

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Przychodnia Lekarska

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 61-251 Os.Orła Białego 103

telefon/ telefony: 618795296

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu  Poznań 61-251  orła 103.

telefon/ telefony: 618795296

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 164
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa: PULS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KALISZ 62-800 POLNA 29                                                                                                                                                                                                 

telefon/ telefony: 062 764 40 88                           

identyfikator REGON 250934660

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt Szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Kalisz 62-800 Polna 29

telefon/ telefony: 627644088

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 165
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
Uśmiech Serca s.c. Maria Mencel-Machowiak,Marek 

Nowicki
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu SKALMIERZYCE 63-460 PODKOCKA 3                                                                                                

telefon/ telefony: 7621361, 7620239                        

identyfikator REGON 250946500

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ 

LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ "UŚMIECH 

SERCA" S.C.
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu SKALMIERZYCE 63-460 PODKOCKA 3

telefon/ telefony: 627621361

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

2

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 166
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa: GAUDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ 61-895 POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 8

telefon/ telefony: 618536032                               

identyfikator REGON 639634260

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Gabinet szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ 61-895 POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 8

telefon/ telefony: 618536032

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: GABINET SZCZEPIEŃ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu ZALASEWO 62-020 SERDECZNA 21G/U1

telefon/ telefony: 613077307

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 167
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa: SALVITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ-NOWE MIASTO 61-298 OS. LECHA 120

telefon/ telefony: 61 877-84-01, 61 877-84-33              

identyfikator REGON 639626934

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarza 

Rodzinnego "SALVITA"
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ 61-298 OS.LECHA 120

telefon/ telefony: 618770401

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 168
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO W PAMIĄTKOWIE 

ROMAN BEJNAR
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu PAMIĄTKOWO 64-514 SZKOLNA 16                                                                                                

telefon/ telefony: 612914422                               

identyfikator REGON 630749925

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu PAMIĄTKOWO 64-514 SZKOLNA 16

telefon/ telefony: 612914422

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 169
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
PRAKTYKA LEKARZY RODZINNYCH "OGNIK" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ-GRUNWALD 60-386 OGNIK 18

telefon/ telefony: 61 867-40-43                            

identyfikator REGON 639647920

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
PRAKTYKA LEKARZY RODZINNYCH "OGNIK" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 60-386 Ognik 18

telefon/ telefony: 618674043

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

2

1

1

2



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 170
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:

ZESPÓŁ LEKARZA RODZINNEGO "ZDROWA RODZINA" S.C. 

JOANNA AUGUSTYNIAK, MAŁGORZTA CHUDOBIECKA, EWA 

GÓRNICKA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ 60-665 WINIARY 52

telefon/ telefony: 0618233888, 0618239531                  

identyfikator REGON 639649504

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 60-665 Winiary 52

telefon/ telefony: 618233888

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 171
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
REHAB CENTRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ 61-579 PRZEMYSŁOWA 15/17

telefon/ telefony: 616636063                               

identyfikator REGON 639638305

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Poznańskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii "PozCeRO"

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 61-653  os. Zwycięstwa 108

telefon/ telefony: 735067660

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Poznańskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii "PozCeRO"

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 61-579 Przemysłowa 15/17

telefon/ telefony: 735067650

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 172
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
SALUS PRO FAMILIA MAŁGORZATA KUŻDOWICZ, JOLANTA 

KINIORSKA, RENATA STACHOWSKA, ANNA BARTCZAK  S.C.

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ 60-332 GROCHOWSKA 50                                                                                             

telefon/ telefony: 061 867-2783                            

identyfikator REGON 639648605

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: NZOZ SALUS PRO FAMILIA Poradnia Lekarzy Rodzinnych

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 60-322 Grochowska 50

telefon/ telefony: 618672783

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 173
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: PANACEUM S.C.

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KOBYLA GÓRA 63-507 MARCINKOWA 1                                                                                              

telefon/ telefony: 62 731-62-14                            

identyfikator REGON 250947674

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PUNKT SZCZEPIEŃ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KOBYLA GÓRA 63-507 MARCINKOWA 1

telefon/ telefony: 627316214

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 174
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: SYNAPSA Ewa i Zdzisław Kulesza SPÓŁKA JAWNA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu CZAJKÓW 63-524 CZAJKÓW 37                                                                                                

telefon/ telefony: 627311015                               

identyfikator REGON 250947680

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

"SYNAPSA"
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Czajków 63-524 Czajków 37

telefon/ telefony: 627311015

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 175
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: NZOZ „ OŚRODEK ZDROWIA W KOTLINIE” 

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KOTLIN 63-220 POWSTAŃCÓW WLKP. 5

telefon/ telefony: 062 740 54 21                           

identyfikator REGON 250442721

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: NZOZ „OŚRODEK ZDROWIA W KOTLINIE”

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Kotlin 63-220 Powstańców Wielkopolskich 5

telefon/ telefony: 627405421

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 176
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: PRZYCHODNIA RODZINNA S.C.

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu GRABÓW NAD PROSNĄ 63-520 MICKIEWICZA 1                                                                                             

telefon/ telefony: (062)7305060                            

identyfikator REGON 250947289

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PRZYCHODNIA RODZINNA S.C.

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Grabów nad Prosną 63-520 Mickiewicza 1

telefon/ telefony: 606669244

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 177
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
ZESPÓŁ LEKARZA RODZINNEGO "PROMYK" SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ-GRUNWALD 60-237 KASPRZAKA 16                                                                                              

telefon/ telefony: 0618660011                              

identyfikator REGON 639642293

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt Szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 60-237 Marcina Kasprzaka 16

telefon/ telefony: 618660011

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 178
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: MARLENA PILARCZYK-JANICKA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu MIESZKÓW 63-200 DWORCOWA 22                                                                                               

telefon/ telefony: (062)749-30-60                          

identyfikator REGON 250948834

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: OŚRODEK ZDROWIA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Mieszków 63-200 Dworcowa 22

telefon/ telefony: 62 749 30 60 

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 179
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO I SPECJALIŚCI FAMILIA 

A.M. KAMIŃSCY SPÓŁKA JAWNA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ-JEŻYCE 60-480 CHOJNICKA 58

telefon/ telefony: 609883315                               

identyfikator REGON 300016457

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
Poradnia Lekarza Rodzinnego Specjaliści "Familia" 

A.M.Kamińscy Spółka Jawna
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 60-480 Chojnicka 58

telefon/ telefony: 609883315

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

3

1

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 180
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
SPÓŁKA CYWILNA: KRZYSZTOF STACHOWIAK, MARTA 

CHOCINIEC-STACHOWIAK
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu DĄBIE 62-660 CHEŁMNO 21                                                                                                

telefon/ telefony: (063)27-19-492                          

identyfikator REGON 311087977

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PRZYCHODNIA LEKARSKA ESKULAP ADAMIN

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu ADAMIN 62-641 ADAMIN 41

telefon/ telefony: 725604020

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PRZYCHODNIA LEKARSKA "ESKULAP" S.C.

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu CHEŁMNO 62-660 CHEŁMNO 21

telefon/ telefony: 632719492

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 181
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI 

ZDROWOTNEJ W DORUCHOWIE S.C.
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu DORUCHÓW 63-505 SPORTOWA 1                                                                                                

telefon/ telefony: (062) 7315113                           

identyfikator REGON 250948136

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Gabinet Lekarza POZ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Doruchów 63-505 Sportowa 1

telefon/ telefony: 627315113

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 182
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
VIOLETTA FIEDLER-ŁOPUSIEWICZ, MARIOLA ŁUKASZEWICZ, 

MARIA PIECHOWIAK, ALICJA WITTKE-ANTKOWIAK S.C.

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ-GRUNWALD 60-164 ZIĘBICKA 16A

telefon/ telefony: 61-8630048                              

identyfikator REGON 639653820

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Poradnia Lekarza Rodzinnego

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 60-164 Ziębicka 16A

telefon/ telefony: 618630048

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 183
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: osoba fizyczna  Agnieszka Nowik

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu WYSZYNY 64-840 WYSZYNY 22                                                                                                                                                                                               

telefon/ telefony: (67) 284-38-47                          

identyfikator REGON 639568467

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Wyszyny 64-834 Wyszyny 22

telefon/ telefony: 603917015

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 184
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa: EDICTUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ-JEŻYCE 60-835 ADAMA MICKIEWICZA 31                                                                                      

telefon/ telefony: (061)843-45-46                          

identyfikator REGON 634178483

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Specjalistyczna Przychodnia Lekarska "EDICTUM"

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu  Poznań 60-835  ul. Adama Mickiewicza 31

telefon/ telefony: 618470454

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 185
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
NASZE ZDROWIE, K. PLESIŃSKI I PARTNERZY LEKARSKA 

SPÓŁKA PARTNERSKA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ 60-476 STRZESZYŃSKA 63                                                                                           

telefon/ telefony: 8221096                                 

identyfikator REGON 639656272

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
NASZE ZDROWIE, K. PLESIŃSKI I PARTNERZY LEKARSKA 

SPÓŁKA PARTNERSKA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 60-479 Strzeszyńska 63

telefon/ telefony: 618221096

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

3

2

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 186
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI 

ZDROWOTNEJ "SANUS" ANNA KRAKUS-WOLIŃSKA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu LEWKÓW 63-410 SZKOLNA 4                                                                                                 

telefon/ telefony: 7338713                                 

identyfikator REGON 250860944

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PODMIOT_LECZNICZY

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu LEWKÓW 63-410 SZKOLNA 4

telefon/ telefony: 697154815

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 187
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
SIGMA - MED M. J. GŁADKOWSCY, M. R. ŁUKASZYK SPÓŁKA 

JAWNA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KOŚCIAN 64-000 SIERAKOWSKIEGO 37A

telefon/ telefony: 655119322                               

identyfikator REGON 411137548

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
SIGMA-MED M.J. GŁADKOWSCY, M.R. ŁUKASZYK SP.J. 

PORADNIA KOŚCIAN
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KOŚCIAN 64-000 SIERAKOWSKIEGO 37a

telefon/ telefony: 655119322

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 188
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
WIELKOPOLSKA PRZYCHODNIA SPORTOWO-LEKARSKA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ-GRUNWALD 60-791 WŁADYSŁAWA REYMONTA 35                                                                                    

telefon/ telefony: (061)86-99-127                          

identyfikator REGON 639668217

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
WIELKOPOLSKA PRZYCHODNIA SPORTOWO-LEKARSKA 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 60-791 Władysława Reymonta 35

telefon/ telefony: 618668713

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

2

2

2



Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu CHRZYPSKO WIELKIE 64-412 JEZIORNA  11

telefon/ telefony: 605666678

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 189
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
POMOC DORAŹNA LEKARZY RODZINNYCH "GRUNWALD" 

SPÓŁKA CYWILNA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ-GRUNWALD 60-237 KASPRZAKA 16                                                                                              

telefon/ telefony: 061 866 00 19                           

identyfikator REGON 639676866

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Pomoc Doraźna Lekarzy Rodzinnych "GRUNWALD" s.c.

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 60-237 M. Kasprzaka 16

telefon/ telefony: 618660019

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Poradnia Lekarzy POZ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 60-236 Marcina Kasprzaka 16

telefon/ telefony: 618660019

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 190
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:

PRZYCHODNIA LEKARZY RODZINNYCH I SPECJALISTÓW 

"VITAMED" BIAŁCZYK, MICHALSKA, MUSIAŁOWICZ, 

RÓŻEWICKA, SPÓŁKA JAWNA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu GNIEZNO 62-200 PAWŁA CYMSA 16                                                                                            

telefon/ telefony: 614264486                               

identyfikator REGON 639794608

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu GNIEZNO 62-200 P.CYMSA 16

telefon/ telefony: 614264487

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 191
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: PRIMUS S.C.

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu RYCHTAL 63-630 RYNEK 4                                                                                                   

telefon/ telefony: 0601844067                              

identyfikator REGON 251006933

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Trzcinica 63-620 Szkolna 4

telefon/ telefony: 627829055

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1

3

1



Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu  Rychtal 63-630 rynek Rynek 4

telefon/ telefony: 627816009

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 192
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LEKARZE 

RODZINNI I PEDIATRZY ABMULATORIUM S.C. MIECZYSŁAW 

JĘDRUSZCZAK, BARBARA JĘDRUSZCZAK
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu GNIEZNO 62-200 WRZESIŃSKA 28                                                                                             

telefon/ telefony: 061 426 51 14                           

identyfikator REGON 639800020

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Gniezno 62-200 Wrzesińska 28

telefon/ telefony: 501528983

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 193
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ "MEDIX" 

LEKARZE RODZINNI DZIKOWSKA, RASIŃSKA SPÓŁKA 

PARTNERSKA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ 61-444 BUKOWA 1

telefon/ telefony: 61 8320 565                             

identyfikator REGON 301307412

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Przychodnia Lekarza Rodzinnego

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 61-444 Bukowa 1

telefon/ telefony: 618320565

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 194
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: BARTŁOMIEJ KOPACZEWSKI PRAKTYKA LEKARSKA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KONIN 62-510 UL. ALEJE 1 MAJA 11/3

telefon/ telefony: 535 66 80 11

identyfikator REGON 311624932

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: POZNAŃSKI OSRODEK MEDYCYNY PRACY MEDICAL

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 60-571 Bednarska 8

telefon/ telefony: 618430040

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

2

3

1

2



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 195
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ESKULAP 

S.C.,JOLANTA ZDUNEK-SZADKOWSKA,MICHAŁ SZADKOWSKI

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu GOŁUCHÓW 63-322 MICKIEWICZA 1                                                                                             

telefon/ telefony: 0-62 761-70-26                          

identyfikator REGON 251008814

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt Szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Gołuchów 63-322 Adama Mickiewicza 1

telefon/ telefony: 627617026

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 196
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: PRZYMUS & SIKORSKA-PRZYMUS S.C.

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu ŻERKÓW 63-210 700-LECIA 3C                                                                                              

telefon/ telefony: 062/740-30-30                           

identyfikator REGON 251008263

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Ośrodek Zdrowia

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu ŻERKÓW 63-210 ul. 700-lecia 3C

telefon/ telefony: 606328312

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 197
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
Przychodnia Medycyny Rodzinnej "VITA" Hanna Rauhut-

Wawrzyniak
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu OSIEK NAD NOTECIĄ 89-333 PIĘKNA 1                                                                                                                                                                                                 

telefon/ telefony: (67)2866027                             

identyfikator REGON 570891121

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Poradnia Lekarza Rodzinnego

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Osiek nad Notecią 89-333 Piękna 1.

telefon/ telefony: 672866027

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 198
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SOMED S.C.

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu SOMPOLNO 62-610 SPOKOJNA 5

telefon/ telefony: 632614260                               

identyfikator REGON 311118117

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SOMED S.C.

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Sompolno 62-610 ul. Spokojna 5

telefon/ telefony: 632614260

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 199
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GIZAŁKI 

ZESPÓŁ LEKARZY RODZINNYCH "FAMILIA" S.C.
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu GIZAŁKI 63-308 KALISKA 23                                                                                                

telefon/ telefony: 627411512                               

identyfikator REGON 251009340

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt Szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Gizałki 63-308 Kaliska 23

telefon/ telefony: 627411512

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 200
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: spółka cywilna:  Barbara Lipińska, Andrzej Giszczak

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ-WILDA 61-525 28 CZERWCA 1956 ROKU 149                                                                                  

telefon/ telefony: 061-833-29-11                           

identyfikator REGON 639804212

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 61-525 28 czerwca 1956 roku 149/6

telefon/ telefony: 618332911

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 201
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: Praktyka Lekarska Jarosław Kołosowski

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KONIN 62-510 PRZEMYSŁOWA 2

telefon/ telefony: 63 243-84-49,47 775-23-10, 603-590-359  

identyfikator REGON 311015972

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Gabinet szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Konin 62-510 Przemysłowa 2

telefon/ telefony: 477752310

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Gabinet szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu  Ślesin 62-561 Targowa 23

telefon/ telefony: 632704949

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1

3



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 202
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: CEKÓW S.C. EWA KMIEĆ,MAREK KMIEĆ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu CEKÓW 62-834 CEKÓW 17                                                                                                  

telefon/ telefony: (062) 76-31-014                         

identyfikator REGON 251009831

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Ośrodek Zdrowia

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Ceków Kolonia 62-834 Ceków Kolonia 17

telefon/ telefony: 627631014

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 203
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ŻELAZKÓW 

ANNA ROGA I JANUSZ OLEK SPÓŁKA JAWNA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu ŻELAZKÓW 62-817 ŻELAZKÓW 109                                                                                              

telefon/ telefony: (62)76-91-032                           

identyfikator REGON 251018416

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej 

Żelazków Anna Roga, Janusz Olek
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Zelazków 62-817 Zelazków 109

telefon/ telefony: 500193862

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 204
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
NZOZ PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO SZCZEPANIK 

WŁADYSŁAW
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu PRZYKONA 62-731 SZKOLNA 12

telefon/ telefony: 063 2786550; 601 339375; 609 420        

identyfikator REGON 310158824

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu PRZYKONA 62-731 SZKOLNA 12

telefon/ telefony: 632786550

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 205
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
MED - LUX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu PRZEŹMIEROWO 62-081 UL.RYNKOWA 63

telefon/ telefony: 61 81-63-900

identyfikator REGON 105642610

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Poradnia Lekarza Rodzinnego

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Przeźmierowo 62-081 Rynkowa 63

telefon/ telefony: 618163900

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Luboń 62-030 Żeromskiego 1

telefon/ telefony: 618139223

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 206
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
MONIKA ZIĘBA NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ 

OPIEKI ZDROWOTNEJ W BABKACH
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu BABKI 61-160 BABKI 4 C                                                                                                 

telefon/ telefony: 61 8939 988                             

identyfikator REGON 301497520

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: NZOZ Babki

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Babki 61-160 --- 4C

telefon/ telefony: 618939988

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 207
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:

PRZEMYSŁAW PŁATKIEWICZ INDYWIDUALNA PRAKTYKA 

LEKARSKA ; NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO "ZDROWIE"

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu MIESZKÓW 63-242 DWORCOWA 10                                                                                               

telefon/ telefony: 0627493382                              

identyfikator REGON 630856101

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Filia Nr 1 NZOZ PLR "Zdrowie"

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 61-451 Osinowa 14/16

telefon/ telefony: 618303424

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: NZOZ PLR "Zdrowie"w Mieszkowie

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Mieszków 63-200 Dworcowa 10

telefon/ telefony: 627493382

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 208
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa: MEDICOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu PUSZCZYKOWO 62-041 KRASZEWSKIEGO 11

telefon/ telefony: (061)89-84-222                          

identyfikator REGON 639800705

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: MEDICOR_ punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Puszczykowo 62-041 ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 11

telefon/ telefony: 618133203

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

2

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 209
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
PRZYCHODNIA LEKARZY RODZINNYCH I SPECJALISTÓW 

"HIPOKRATES" BARBARA SZYMAŃSKA I PARTNERZY

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu OPALENICA 64-330 POWSTAŃCÓW WLKP. 1A                                                                                       

telefon/ telefony: 614477961                               

identyfikator REGON 634217177

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: P.L.R.IS.HIPOKRATES-B.SZYMAŃSKA I PARTNERZY

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu OPALENICA 64-330 POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH  1A

telefon/ telefony: 614476942

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 210
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO I SPECJALISTYCZNA 

"MEDICUS"  PRZEMYSŁAW ZIAJKA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu GRODZIEC 62-580 GŁÓWNA 38                                                                                                 

telefon/ telefony: 632485018                               

identyfikator REGON 311507729

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO I SPECJALISTYCZNA 

"MEDICUS" PRZEMYSŁAW ZIAJKA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Grodziec 62-580 Główna 38

telefon/ telefony: 632485018

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 211
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: Centrum Medyczne Mutmed Ewa Partyka-Nasrullah

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu WYRZYSK 89-300 22-STYCZNIA 41B                                                                                           

telefon/ telefony: 067 286 22 00                           

identyfikator REGON 572032103

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Wyrzysk 89-300 22-Stycznia 41B

telefon/ telefony: 672862200

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt Szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Wysoka 89-320 Pl. Wojska Polskiego 20

telefon/ telefony: 672871566

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 3
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Białośliwie 89-240 Ks. Kordeckiego 3

telefon/ telefony: 672875000

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 212
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa: MEDIKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ-JEŻYCE 60-454 BRANIEWSKA 20

telefon/ telefony: 061-8417925; 603 351 186                

identyfikator REGON 302580363

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt Szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 60-454 ul. Braniewska 20

telefon/ telefony: 512987874

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 213
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: Medikor Sp. z o. o.

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ-JEŻYCE 60-454 BRANIEWSKA 20

telefon/ telefony: 061-8417925; 603 351 186                

identyfikator REGON 302580363

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Medikor Sp. z o. o. ( w budynku Ośrodka Zdrowia )

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Tranowo Podgórne  62-080 ul. Sportowa  1

telefon/ telefony: 512987874

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 214
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY JAR-MEDIK  SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu JAROCIN 63-200 HALLERA 9                                                                                                 

telefon/ telefony: 62747-80-90                             

identyfikator REGON 251473876

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: NZOZ Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego JAR-MEDIC

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Jarocin 63-200  ul. Generała Józefa Hallera 9

telefon/ telefony: 627478092

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 215
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
PRZYCHODNIA MEDYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu LWÓWEK 64-310 PNIEWSKA 53

telefon/ telefony: 609-013-400                             

identyfikator REGON 634293416

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PRZYCHODNIA MEDYK

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu LWÓWEK 64-310 PNIEWSKA 53

telefon/ telefony: 609013400

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

2

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 216
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ 

OPIEKI ZDROWOTNEJ "ZDROWIE"
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu SOMPOLNO 62-610 SPOKOJNA 5                                                                                                

telefon/ telefony: (63) 271-40-71                          

identyfikator REGON 311551819

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Sompolno 62-610 Spokojna 5

telefon/ telefony: 632714071

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 217
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ 

PRZYCHOD.RODZINNA SZCZEPANKOWO-SPŁAWIE IWONA 

MINICKA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ-NOWE MIASTO 61-311 SZCZEPANKOWO 72 D                                                                                         

telefon/ telefony: 0618798681                              

identyfikator REGON 639632716

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Gabinet szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 61-311 Szczepankowo 72d

telefon/ telefony: 618798681

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 218
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa: VITA KK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu OBORNIKI 64-600 PIŁSUDSKIEGO 76

telefon/ telefony: 61 29 70 770                            

identyfikator REGON 634398687

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medycyny Rodzinnej 

"VITA-KK"
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu OBORNIKI 64-600 PIŁSUDSKIEGO 76

telefon/ telefony: 612970770

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

2



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 219
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI 

ZDROWOTNEJ "MEDICUS" JUSZCZAK-SIKORSKA MARIOLA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu STARE MIASTO 62-571 OLCHOWA 3A                                                                                                

telefon/ telefony: (63) 24-16-224                          

identyfikator REGON 311558810

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Stare Miasto 62-571 Olchowa 3a

telefon/ telefony: 632416224

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 220
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
ZESPÓŁ DIAGNOSTYCZNO-LECZNICZY "MEDYK" KRZYSZTOF 

BRÓZDA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu ZŁOTÓW 77-400 WIELATOWSKA 10

telefon/ telefony: 67 265 10 99                            

identyfikator REGON 572086079

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu ZŁOTÓW 77-400 WIELATOWSKA 10

telefon/ telefony: 672651099

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 221
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
ZESPÓŁ GABINETÓW LEKARZA RODZINNEGO "HIPOKRATES" 

S.C. MARZENA ADAMSKA, JAROSŁAW ADAMSKI

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu SKOKI 62-085 SIENKIEWICZA 15

telefon/ telefony: 500 497 836                             

identyfikator REGON 634454322

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego HIPOKRATES

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu  Wągrowiec 62-100  ul. Bobrownicka 3

telefon/ telefony: 673441106

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 222
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: Lesław Dereń

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KOŁO 62-600 TORUŃSKA 28

telefon/ telefony: 632619441                               

identyfikator REGON 310073016

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Lesław Dereń

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Koło 62-600 toruńska 28

telefon/ telefony: 600819009

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 223
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: VITAPULS - KAŹMIERCZAK SPÓŁKA JAWNA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu TRZCIANKA 64-980 MATEJKI 3 A                                                                                               

telefon/ telefony: 0-67 216-84-50                          

identyfikator REGON 572105262

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu TRZCIANKA 64-980 J.MATEJKI 3A

telefon/ telefony: 672168450

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 224
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
NZOZ PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO MARIOLA 

KAROLAK-TOMCZUK
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ-JEŻYCE 60-846 KOCHANOWSKIEGO 15                                                                                         

telefon/ telefony: 061 8414785                             

identyfikator REGON 639694031

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
NZOZ Poradnia Lekarza Rodzinnego Mariola Karolak-

Tomczuk
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ 60-846 KOCHANOWSKIEGO 15

telefon/ telefony: 477714799

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 225
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa: NZOZ PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO ALICJA KUŹMA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ-JEŻYCE 60-631 DOJAZD 34

telefon/ telefony: 061 8464788                             

identyfikator REGON 630940600

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 61-652 Zwycięstwa 125

telefon/ telefony: 616667955

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Gabinet pielęgniarki środowiskowo - rodzinnej

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 60-631 Dojazd 34

telefon/ telefony: 618464788

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 226
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: Iwona Łażewska

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ 60-649 PIĄTKOWSKA 124A/1

telefon/ telefony: 061 8464797                             

identyfikator REGON 630965184

1

1

3

1



Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ 60-649 PIĄTKOWSKA 124A/1

telefon/ telefony: 616689023

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 227
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa: DELMED S.C. LIDIA WOJTKOWIAK, NATALIA WOJTKOWIAK

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu
POZNAŃ-NOWE MIASTO 61-388 OS. BOH. II WOJNY ŚWIAT. 

29                                                                               
telefon/ telefony: (061)87-72-230                          

identyfikator REGON 634477820

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: DELMED S.C. LIDIA WOJTKOWIAK, NATALIA WOJTKOWIAK

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 61-388 Os. Bohaterów II wojny światowej 29

telefon/ telefony: 618772230

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 228
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA 

LEKARSKA D. PAPIEŻ, A. GAŚ-SUCHECKA, Z. WILER SPÓŁKA 

PARTNERSKA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu RYDZYNA 64-130 JANA MATEJKI 1                                                                                            

telefon/ telefony: 65 5380 108                             

identyfikator REGON 411527410

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PUNKT SZCZEPIEŃ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu RYDZYNA 64-130 MATEJKI 1

telefon/ telefony: 655380108

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 229
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
NZOZ PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO  EWA KOWALSKA-

ANIOŁA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ-JEŻYCE 60-846 KOCHANOWSKIEGO 15                                                                                         

telefon/ telefony: 061 8414786                             

identyfikator REGON 630965190

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ 60-846 KOCHANOWSKIEGO 15

telefon/ telefony: 477714799

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

2

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 230
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
J. ZENDLEWICZ, G. ZAPAŁOWSKA, K. ZAPAŁOWSKA - NZOZ 

"MEDYK" SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu WŁADYSŁAWÓW 62-710 KALISKA 4

telefon/ telefony: 063 2795008                             

identyfikator REGON 311600200

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
J.ZENDLEWICZ G.ZAPAŁOWSKA K.ZAPAŁOWSKA NZOZ 

MEDYK SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu WŁADYSŁAWÓW 62-710 KALISKA 4

telefon/ telefony: 632795008

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 231
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ VIGILAX 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu BUK 64-320 KOSCIUSZKI 5                                                                                              

telefon/ telefony: 606133177                               

identyfikator REGON 301280937

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Przychodnia Lekarza Rodzinnego VIGILAX

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Buk 64-320 Kościuszki 5

telefon/ telefony: 618140091

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 232
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
Niepubliczny Zakład Podstawowej i Specjalistycznej Opieki 

Zdrowotnej "Poradnie Lekarskie" Monika Witkowska

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu ŁĘKA WIELKA 63-805 80/7                                                                                                      

telefon/ telefony: 065 5733426                             

identyfikator REGON 932661600

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Pudliszki 63-842 Szkolna 1c

telefon/ telefony: 655712322

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 233
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ 

OPIEKI MEDYCZNEJ "PIAS-CORDIS Helena Sikora

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu PIASKI 63-820 RYNEK 6

telefon/ telefony: 65-571-94-04                            

identyfikator REGON 411443972

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Piaski 63-820 Rynek 6

telefon/ telefony: 655753130

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

2

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 234
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
NZOZ PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO LILIANA 

KIEŁBOWSKA-KACZMAREK

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu
POZNAŃ-STARE MIASTO 60-681 OS. BOLESŁAWA 

CHROBREGO 118                                                                               
telefon/ telefony: (061)82-83-040                          

identyfikator REGON 631231001

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Poradnia Lekarza Rodzinnego

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 60-681 Osiedle Bolesława Chrobrego 118

telefon/ telefony: 724881886

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 235
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LEK.MED. 

PIOTR MAZUŚ
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu PRZEDECZ 62-635 70-LECIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI 3                                                                          

telefon/ telefony: 063 273 84 75                           

identyfikator REGON 311615590

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Przychodnia Przedecz

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Przedecz 62-635 70-lecia Niepodległości polski 3

telefon/ telefony: 632738475

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 236
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
GRUPA ZDROWIE CHMIELIŃSKI KRAJEWSKA LEKARSKA 

SPÓŁKA PARTNERSKA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ-STARE MIASTO 61-841 PL.KOLEGIACKI 12A

telefon/ telefony: 061 8525888                             

identyfikator REGON 634602283

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Grupa Zdrowie Poznań

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 61-841 pl. Kolegiacki 12A

telefon/ telefony: 618525888

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 237
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
BARBARA BEDNARZ-WOLAK NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ OŚRODEK ZDROWIA POZ "STRAŻAK"

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu STRYKOWO 62-060 BUKOWSKA 56                                                                                                                                                                                              

telefon/ telefony: (61) 813-42-91                          

identyfikator REGON 301571422

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Stęszew 62-060 ul. Mikołaja Reja 44049

telefon/ telefony: 791950003

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 238
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa: GOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu GOSTYŃ 63-800 PRZY DWORCU 8A                                                                                            

telefon/ telefony: 65572 63 89 602 806 700                 

identyfikator REGON 411548688

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia 

Specjalistycznego "MEDICARE"
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Gostyń 63-800 Przy Dworcu 8A

telefon/ telefony: 655726389

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 239
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: MICHAŁ ZAJĄCZKOWSKI MEDICAL

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KROTOSZYN 63-700 MAHLE 6                                                                                                   

telefon/ telefony: 62 7225152, 62 7227611                  

identyfikator REGON 250951397

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Poradnia Lekarza POZ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Krotoszyn 63-700 Masłowskiego 2a

telefon/ telefony: 627227611

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 240
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ-STARE MIASTO 61-736 SOLNA 21                                                                                                  

telefon/ telefony: 261 572 626, 261 574 421                

identyfikator REGON 631259672

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 60-787 Szylinga 1

telefon/ telefony: 790 775 719

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

2

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 241
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:

WOJSKOWA SPECJALISTYCZNA PRZYCHODNIA LEKARSKA 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W 

WITKOWIE
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu WITKOWO 62-230 ŻWIRKI I WIGURY 9                                                                                         

telefon/ telefony: 61 477-76-60                            

identyfikator REGON 311017959

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Witkowo 62-230 ul. Żwirki i Wigury 9

telefon/ telefony: 0614777660

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 242
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:

SZPITAL KLINICZNY PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO 

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA 

MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ-STARE MIASTO 61-848 DŁUGA 1/2

telefon/ telefony: (061)854-91-21                          

identyfikator REGON 288828000

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
Oddział Chorób Wewnętrznych - COVID wejście od ul. 

Śniadeckich brama nr 2
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 60-734 Śniadeckich 41 (brama nr 2)

telefon/ telefony: 618692014

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
SZPITAL TYMCZASOWY MTP wejście od ul. Śniadeckich 

brama nr 2
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 60-734 Śniadeckich 41 (brama nr 2)

telefon/ telefony: 618692014

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 243
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: Przychodnia Lekarska Tomasz Grzeszczuk

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KRZYŻ WIELKOPOLSKI 64-761 WOJSKA POLSKIEGO 73                                                                                       

telefon/ telefony: 672565070                               

identyfikator REGON 570252036

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt Szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KRZYŻ WIELKOPOLSKI 64-761 WOJSKA POLSKIEGO 73

telefon/ telefony: 672565070

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

11

1

6

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 244
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
TERESA CZOSNOWSKA PRZYCHODNIA LEKARZA 

RODZINNEGO GABINETY SPECJALISTYCZNE "BELLUS"
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KSIĄŻ WIELKOPOLSKI 63-130 WIOSNY LUDÓW 24A                                                                                          

telefon/ telefony: 061 2822540                             

identyfikator REGON 631090180

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PUNKT SZCZEPIEŃ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KSIĄŻ WIELKOPOLSKI 63-130 WIOSNY LUDÓW 24A

telefon/ telefony: 612822540

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 245
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA 

"KOMED 2" PRYWATNA PRAKTYKA LEKARSKA MAŁGORZATA 

OLEK
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KONIN 62-502 MARGARETKOWA 1/2-S                                                                                        

telefon/ telefony: (063)2458365                            

identyfikator REGON 630172673

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Gabinet szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Konin 62-502 Margaretkowa 1/2-s

telefon/ telefony: 632458365

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 246
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
TERMEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu
POZNAŃ-STARE MIASTO 60-681 OS. BOLESŁAWA 

CHROBREGO 101
telefon/ telefony: (061)82-25-603                          

identyfikator REGON 632423323

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Poradnia lekarza rodzinnego

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 60-682 os. Bolesława Chrobrego 101

telefon/ telefony: 618208060

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

2

2



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 247
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
NZOZ PORADNIA WIELOSPECJALISTYCZNA LEONARD 

KRAŚNIK
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ-GRUNWALD 60-175 GERBEROWA 64B

telefon/ telefony: 618677692                               

identyfikator REGON 630710521

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Poradnia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 60-175 Gerberowa 64B

telefon/ telefony: 618677692

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 248
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:

NZOZ CENTRUM MEDYCZNE KROB-MED SPÓŁKA CYWILNA 

EUGENIUSZ NELKE,ANDRZEJ JEDLIKOWSKI,JOANNA 

SOBKOWICZ-MIGAS
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KROBIA 63-840 POWSTAŃCÓW WLKP. 95E                                                                                      

telefon/ telefony: (065) 571-17-15                         

identyfikator REGON 300079067

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: NZOZ Centrum Medyczne Krob-Med

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Krobia 63-840 Powstańców Wlkp. 95 e

telefon/ telefony: 655711715

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 249
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
PORADNIA MEDYCYNY RODZINNEJ AMICOR ŻYLIŃSKA I 

PASZKOWIAK SPÓŁKA JAWNA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu GNIEZNO 62-200 KS. STANISŁAWA STASZICA 21

telefon/ telefony: 0614251306                              

identyfikator REGON 300203372

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Gabinet szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Gniezno 62-200 Stanisława Staszica 21

telefon/ telefony: 614251306

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 250
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA I LEKARZA RODZINNEGO 

"MAYMED" JERZY MAY
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu JUTROSIN                       63-930 700 LECIA 1                                                                                               

telefon/ telefony: (0-65) 547-14-21                        

identyfikator REGON 410178539

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA I LEKARZA RODZINNEGO 

"MAYMED" JERZY MAY
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Kobylin 63-740 Grunwaldzka 2a

telefon/ telefony: 655471421

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1

2



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 251
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
ZDROWIE DOROTA BIAŁEK, BEATA BYTTNER, RAFAŁ BIAŁEK, 

EDWARD ZAŁĘSKI SPÓŁKA JAWNA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu TRZEMESZNO 62-240 KOPERNIKA 19A

telefon/ telefony: 614154346                               

identyfikator REGON 300178183

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: ZDROWIE

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Trzemeszno 62-240 Piastowska 11

telefon/ telefony: 662002306

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 252
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM.LUDWIKA PERZYNY 

W KALISZU
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KALISZ 62-800 POZNAŃSKA 79

telefon/ telefony: (062) 765-13-56                         

identyfikator REGON 300224440

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Kalisz 62-800 Poznańska 79

telefon/ telefony: 0627651681

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 253
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
PRZYCHODNIA  ZESPOŁU  LEKARZA  RODZINNEGO  

"FAMILIA"  WŁADYSŁAWA MROCZEK
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu DOLSK 63-140 ŚREMSKIE PRZEDMIEŚCIE 32                                                                                  

telefon/ telefony: 0 61 28 25 837                          

identyfikator REGON 630250947

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego "FAMILIA"

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Dolsk 63-140 Śremskie Przedmieście 32

telefon/ telefony: 612825837

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 254
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
RATOWNICTWO MEDYCZNE "WAWRZYNIAK" S.C. HENRYK 

WAWRZYNIAK,MARIA WAWRZYNIAK
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu OSTRZESZÓW 63-500 AL. WOLNOŚCI 1A                                                                                           

telefon/ telefony: 0627301760                              

identyfikator REGON 300493401

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratownictwo 

Medyczne "Wawrzyniak" s.c.
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Ostrzeszów 63-500  ul. Aleja Wolności 1A 1A

telefon/ telefony: 666666714

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

2

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 255
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: NZOZ Medyk Krzysztof Stanek

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu PIŁA 64-920 PODCHORĄŻYCH 1                                                                                            

telefon/ telefony: 3528020                                 

identyfikator REGON 570838061

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: NZOZ Medyk Krzysztof Stanek

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Piła 64-920 ul. Podchorążych 1

telefon/ telefony: 673528020

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 256
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
ARTUR OBST NZOZ Obst Ambulans Union - Ratownictwo 

Medyczne
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu PARKOWO 64-608 PARKOWO 8A                                                                                                

telefon/ telefony: 612964136                               

identyfikator REGON 630375057

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: OBST AMBULANS UNION- ODDZIAŁ OBORNIKI

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Oborniki 64-600 Łukowska 12

telefon/ telefony: 612964134

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PUNKT AMBULANS

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Komorniki 62-052 Kościelna 37

telefon/ telefony: 612964134

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 3
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PUNKT AMBULANS

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Kleszczewo 63-005 Poznańska 6

telefon/ telefony: 612964134

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 4
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PUNKT AMBULANS

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Pniewy 62-045 Wolności 22

telefon/ telefony: 612964134

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1

1

1



Miejsce udzielania świadczeń 5
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PUNKT AMBULANS

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Damasławek 62-110 Żnińska 9

telefon/ telefony: 612964134

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 6
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PUNKT AMBULANS

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Mieścisko 62-290 Kościuszki 11

telefon/ telefony: 612964134

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 7
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PUNKT AMBULANS

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Skoki 62-085 Rogozińska 1

telefon/ telefony: 612964134

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 8
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PUNKT AMBULANS

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Wapno 62-120 Solna 3/2

telefon/ telefony: 612964134

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 257
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:

PRZYCHODNIA "NA PARCELKACH" WŁODZIMIERZ 

HOFFMANN PORADNIE PODSTAWOWEJ OPIEKI 

ZDROWOTNEJ,SPECJALISTYCZNE I ORZECZNICZE
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KROTOSZYN 63-700 GRUDZIELSKIEGO 25 A                                                                                       

telefon/ telefony: 62 722 75 60                            

identyfikator REGON 570241096

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
PRZYCHODNIA „NA PRCELKACH” WŁODZIMIERZ HOFFMANN 

FILIA ROZMED
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu ROZDRAŻEW 63-708  KROTOSZYŃSKA 9

telefon/ telefony: 787510115

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 258
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
PRZYCHODNIA LEKARSKA MACIEJ WOŹNIAKOWSKI W 

JASTROWIU
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu JASTROWIE 64-915 1 MAJA 2B                                                                                                                                                                                                

telefon/ telefony: (067)2663302                            

identyfikator REGON 570370563

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Przychodnia Jastrowie

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Jastrowie 64-915 1 Maja 2B

telefon/ telefony: 508778468

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1

1

2

1



Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Przychodnia Sypniewo

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Sypniewo 64-915 Mickiewicza 54

telefon/ telefony: 672633811

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 259
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa: SALUBRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KRZEMIENIEWO 64-120 ZIELONA 10                                                                                                

telefon/ telefony: 0655297507                              

identyfikator REGON 300722847

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Krzemieniewo 64-120 Zielona 10

telefon/ telefony: 655297507

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 260
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
NZOZ MEDICAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu CHODÓW 62-652 CHODÓW 1/7                                                                                                

telefon/ telefony: 063 27 37 205                           

identyfikator REGON 363773548

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Chodów 62-652 Chodów 1/7

telefon/ telefony: 632737205

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 261
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
NZOZ ZESPÓŁ GABINETÓW LEKARSKICH "Eskulap" Dariusz 

Nowakowski
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu PIŁA 64-920 OKRZEI 14                                                                                                 

telefon/ telefony: 672123313                               

identyfikator REGON 570102383

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Gabinet Lekarza Rodzinnego

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Piła 64-920 Okrzei 14

telefon/ telefony: 672123313

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt Szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Piła 64-920 Okrzei 14

telefon/ telefony: 672123313

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 262
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa: MEDYCYNA RODZINNA IZABELA KOZIOŁ SPÓŁKA JAWNA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KŁODAWA 62-650 KAPICY 2

telefon/ telefony: 63 273-06-81                            

identyfikator REGON 300612580

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: MEDYCYNA RODZINNA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KŁODAWA 62-650 KAPICY 2

telefon/ telefony: 63-2730-681

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 263
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
MEDYCYNA RODZINNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu GODZIESZE WIELKIE 62-872 KALISKA 2                                                                                                 

telefon/ telefony: 62 761 10 29                            

identyfikator REGON 300650390

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt Szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Godziesze Wielkie 62-872 Kaliska 2

telefon/ telefony: 627611029

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt Szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Kalisz 62-800 Prymasa Stefana Wyszyńskiego 36

telefon/ telefony: 625852700

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 264
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
NZOZ-Rodzinny s. c. Zespół Lekarzy Rodzinnych i 

Specjalistów
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KROTOSZYN 63-700 TARTACZNA 7                                                                                               

telefon/ telefony: 0-62 722 60 40                          

identyfikator REGON 300726762

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt Szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Krotoszyn 63-700 ul. Tartaczna 7

telefon/ telefony: 627226040

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 265
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE W PLESZEWIE SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu PLESZEW 63-300 POZNAŃSKA 125A

telefon/ telefony: 062-74-20-900                           

identyfikator REGON 300770088

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Poradnia internistyczna

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Pleszew 63-300 Poznańska 125a

telefon/ telefony: 627420907

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PORADNIA INTERNISTYCZNA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu PLESZEW 63-300 POZNAŃSKA 125a

telefon/ telefony: 627420907

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 266
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: JAKUB RZEŹNIK

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu WIELEŃ 64-730 STORCZYKOWA 1                                                                                             

telefon/ telefony: 602775062                               

identyfikator REGON 570246120

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Wieleń 64-730 Storczykowa 1

telefon/ telefony: 672532300

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 267
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W 

BLIZANOWIE Z FILIĄ W JASTRZĘBNIKACH S.C.
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu BLIZANÓW 62-814 JASTRZĘBNIKI 33                                                                                           

telefon/ telefony: 062 7512525                             

identyfikator REGON 300858245

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Jastrzębniki 62-814 Jastrzębniki 33

telefon/ telefony: 627512525

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Gabinet Zabiegowy

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Blizanów Drugi 62-814 Blizanów Drugi 54

telefon/ telefony: 627511079

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 268
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa: TOMASZ MATECKI, JACEK SZYMANIAK SPÓŁKA CYWILNA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu SWARZĘDZ 62-020 CIESZKOWSKIEGO 100/102                                                                                    

telefon/ telefony: 510 200 836                             

identyfikator REGON 300921245

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Poradnia Lekarza Rodzinnego

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Swarzędz 62-020 Cieszkowskiego 100/102

telefon/ telefony: 618174671

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 269
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:

ZBIGNIEW WODZIŃSKI a) PRZYCHODNIA LEKARZA 

RODZINNEGO "MEDYK" Zbigniew Wodziński b) GABINET 

LEKARSKI
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu TUREK 62-700 ARMII KRAJOWEJ 1

telefon/ telefony: 0632784473                              

identyfikator REGON 310120454

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:

ZBIGNIEW WODZIŃSKI a) PRZYCHODNIA LEKARZA 

RODZINNEGO "MEDYK" Zbigniew Wodziński b) GABINET 

LEKARSKI
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Turek 62-700 Armii Krajowej 1

telefon/ telefony: 667 977 089

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 270
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO LEK-MED KASPRZYK, 

MIKOŁAJCZAK, PACIORKOWSKI SPÓŁKA JAWNA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu WRZEŚNIA 62-300 FROMBORSKA 24                                                                                             

telefon/ telefony: 668408803                               

identyfikator REGON 300943732

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Poradnia POZ dla dorosłych

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Września 62-300 ul. Fromborska 24

telefon/ telefony: 614360480

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 271
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
NZOZ ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KRASZEWICE 63-522 KUŹNICA GRABOWSKA 100                                                                                     

telefon/ telefony: 0627312429                              

identyfikator REGON 369376736

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
NZOZ ZDROWIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu kraszewice 63-522 wieluńska 55

telefon/ telefony: 505044452

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

3

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 272
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO NZOZ "PRO-VITA" 

Izabella Gruchalska
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu ŁOBŻENICA 89-310 ZŁOTOWSKA 24A                                                                                             

telefon/ telefony: 0672861505                              

identyfikator REGON 301156551

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PUNKT SZCZEPIEŃ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu ŁOBŻENICA 89-310 ZŁOTOWSKA 24A

telefon/ telefony: 672861505

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 273
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa: ART-MEDICA S.C.  EDYTA OSZKINIS, RENATA PLESIŃSKA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ 60-111 UL. RAKONIEWICKA 23A

telefon/ telefony: 503075095

identyfikator REGON 300860928

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Gabinet zabiegowy

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 60-111 Rakoniewicka 23A

telefon/ telefony: 503075095

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 274
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
DOM ZDROWIA I URODY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu BORÓWIEC 62-023 SZKOLNA 1C

telefon/ telefony: 618199007, 504210202                    

identyfikator REGON 300971964

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: NZOZ "DOM ZDROWIA"

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Borówiec 62-023 Szkolna 1C

telefon/ telefony: 508198508

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 275
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:

PIOTR KALAMAT INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA 

PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ "MEDICUS" 

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu TARNÓWKA 77-416 NIEPODLEGŁOŚCI 22                                                                                                                                                                                        

telefon/ telefony: 672664049                               

identyfikator REGON 570375098

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:

PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ "MEDICUS" PIOTR 

KALAMAT NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ - 

NIEPODLEGŁOŚCI 22, 77-416
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu TARNÓWKA 77-416 NIEPODLEGŁOŚCI  22

telefon/ telefony: 67 266 40 49

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

4

2



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 276
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa: UNICA CR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu  DĄBRÓWKA 62-069, UL. PARKOWA 9

telefon/ telefony: 618666538

identyfikator REGON 301362820

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Przychodnia

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Dąbrówka 62-069 ul. Parkowa 9

telefon/ telefony: 618666538

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 277
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Monika 

Matyjaszczyk
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu PLESZEW 63-300 SOWINA BŁOTNA 36                                                                                                                                                                                         

telefon/ telefony: 627419024                               

identyfikator REGON 250620105

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej Monika 

Matyjaszczyk
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Sowina Błotna 63-300 Sowina Błotna 36

telefon/ telefony: 627419024

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 278
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
SZPITAL POWIATOWY W WYRZYSKU SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu WYRZYSK 89-300 22 STYCZNIA 41

telefon/ telefony: 067 286-26-22                           

identyfikator REGON 301457850

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Szpital Powiatowy w Wyrzysku - Ambulatoria

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Wyrzysk 89-300 22 Stycznia 41

telefon/ telefony: 672109842

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 279
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: K.W. BOJARSCY S.C.

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu ŁUBOWO 62-260 ŁUBOWO 2A                                                                                                 

telefon/ telefony: 61 427 51 15                            

identyfikator REGON 301467133

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Gabinet Lekarza Rodzinnego

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu ŁUBOWO 62-260 ŁUBOWO 2a

telefon/ telefony: 614275115

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 280
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
Przychodnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

MEDICUS Magdalena Kurnatowska
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu GOSTYŃ 63-800 STAROGOSTYŃSKA 9

telefon/ telefony: 65 572 08 99                            

identyfikator REGON 410301135

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Poradnia ogólna

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Gostyń 63-800 Starogostyńska 9

telefon/ telefony: 655720899

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 281
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
NZOZ PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO W BIEDRUSKU  

SZYMON SIKORA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu BIEDRUSKO 62-003 POZNAŃSKA 39                                                                                                                                                                                             

telefon/ telefony: 61 8119132                              

identyfikator REGON 300351368

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Biedrusko 62-003 Poznańska 39

telefon/ telefony: 618119132

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 282
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO I SPECJALISTÓW 

VIOLETTA KAHTAN
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu GRZYMISZEW 62-740 KONIŃSKA 6                                                                                                

telefon/ telefony: (063)2794726                            

identyfikator REGON 311503111

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
PRZYCHODNIA LEKARZA RODZINNEGO I SPECJALISTÓW 

VIOLETTA KAHTAN
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Grzymiszew 62-740 ul. Konińska 6

telefon/ telefony: 632794726

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 283
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
MZK MEDICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu GOSTYŃ 63-800 PRZY DWORCU 4

telefon/ telefony: 655720799                               

identyfikator REGON 369207011

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Gostyń 63-800 Przy Dworcu 4

telefon/ telefony: 601591223

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

3

1

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 284
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
EWA CEMPEL-NOWAK 1. PRZYCHODNIA LEKARSKA2. 

INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu PAKOSŁAW 63-920 PARKOWA 4 A                                                                                               

telefon/ telefony: (065)5478333                            

identyfikator REGON 411546703

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Przychodnia Lekarska Ewa Cempel-Nowak

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Pakosław 63-920 Parkowa 4a

telefon/ telefony: 655478333

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 285
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: ANDRZEJ CHEŁMINIAK

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KAŹMIERZ WIELKOPOLSKI 64-530 ORZESZKOWEJ 6                                                                                             

telefon/ telefony: 612918333; 603126177                    

identyfikator REGON 630205958

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Gabinet szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Kaźmierz 64-530 Orzeszkowej 6

telefon/ telefony: 612917900

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 286
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
PRZYCHODNIA LEKARSKA MACIEJ WINIAREK SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu UJŚCIE 64-850 WOJSKA POLSKIEGO 12

telefon/ telefony: 67 255 97 84                            

identyfikator REGON 386895029

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Przychodnia lekarska

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu  Mirosław 64-850 Mirosław 72

telefon/ telefony: 690199564

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 287
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
ORT-MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu OSTRÓW WIELKOPOLSKI 63-400 BRZOZOWA 7                                                                                                

telefon/ telefony: 605744604 62/7205555                    

identyfikator REGON 301095298

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Poradnia lekarza POZ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Ostrów Wielkopolski 63-400 Brzozowa, 7

telefon/ telefony: 627205555

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 288
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:

POZNAŃSKIE CENTRUM OTOLARYNGOLOGII SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ 60-465 UL.STRAŻY LUDOWEJ 37

telefon/ telefony: 616688444

identyfikator REGON 301415449

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 60-455 ul. Straży Ludowej 37

telefon/ telefony: 616688444

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 289
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
VIGOR MED PODFIGURNY, BŁACHOWIAK, MUSIELAK 

SPÓŁKA JAWNA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu LESZNO 64-100 KIEPURY 12

telefon/ telefony: 655292929                               

identyfikator REGON 300652667

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczne 

Centrum Medyczne VIGOR MED
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Leszno 64-100 Jana Kiepury 12

telefon/ telefony: 655292929

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 290
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:

ROBERT JUSZKAT INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA 

PROFMEDICA NIEPUBLICZNY SPECJALISTYCZNY ZAKŁAD 

OPIEKI ZDROWOTNEJ PROFMEDICA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ 61-719, UL. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY 16 /116 

telefon/ telefony: 618526666

identyfikator REGON 634653777

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt Szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 61-719 Kutrzeby 16g/116

telefon/ telefony: 618526666

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

4

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 291
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
PRZEDSIĘBIORSTWO PODMIOTU LECZNICZEGO JERZY 

STĘPIEŃ PANACEUM P.L.
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu ZŁOTÓW 77-400 CIESIELSKA 4                                                                                              

telefon/ telefony: 67 3492222                              

identyfikator REGON 811642707

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PPL Panaceum P.L.

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Złotów 77-400 Nieznanego Żołnierza 41

telefon/ telefony: 673492222

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 292
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: BŁAŻEJ CIAMCIAK

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KORZENIEW 62-831 KORZENIEW 116                                                                                             

telefon/ telefony: 62-7613124                              

identyfikator REGON 250698857

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Ośrodek Zdrowia

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Korzeniew 62-831 Korzeniew 116

telefon/ telefony: 627613124

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 293
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: ARTUR TARASIEWICZ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KALISZ 62-800 WINIARSKA 12

telefon/ telefony: 627670066                               

identyfikator REGON 250804970

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: ARTUR TARASIEWICZ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Kalisz 62-800 ul. Winiarska 12

telefon/ telefony: 627670066

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 294
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
SZPITAL POWIATOWY IM. TADEUSZA MALIŃSKIEGO W 

ŚREMIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu ŚREM 63-100 CHEŁMOŃSKIEGO 1

telefon/ telefony: 61 2815443                              

identyfikator REGON 301778672

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: AMBULATORIUM OGÓLNE

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu ŚREM 63-100 CHEŁMOŃSKIEGO  1

telefon/ telefony: 797068856

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

2

1

2



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 295
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: KACZMAREKMED Katarzyna Kaczmarek

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu DĄBIE NAD NEREM 62-660 3 MAJA 2                                                                                                  

telefon/ telefony: 603 789 324                             

identyfikator REGON 311602221

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu DĄBIE 62-660 3 MAJA 2

telefon/ telefony: 632639983

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 296
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
OMEGA LEKARZE RODZINNI S.C. BŁAŻEJ KLAUZA , MARCIN 

SCHMIDT
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu SUCHY LAS 62-002 NOWY RYNEK 6

telefon/ telefony: 061 652 35 70                           

identyfikator REGON 301970458

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Omega Lekarze Rodzinni

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu  Suchy Las 62-002  pl. Nowy Rynek 6

telefon/ telefony: 616523570

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 297
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ SPÓŁKA CYWILNA 

ZENON BORUCKI, EDYTA NEWSKA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu GOŁAŃCZ 62-130 KAROLA LIBELTA 4

telefon/ telefony: 67 2683104                              

identyfikator REGON 302041962

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
PRZYCHODNIA MEDYCYNY RODZINNEJ SPÓŁKA CYWILNA 

ZENON BORUCKI, EDYTA NEWSKA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Gołańcz 62-130 K.Libelta 4

telefon/ telefony: 672683104

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

2



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 298
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: GABINET LEKARSKI JADWIGA KORALEWSKA-KAŁUŻNA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu GRZEBIENISKO 64-553 BUKOWSKA 4/1                                                                                              

telefon/ telefony: (061)29-18-517                          

identyfikator REGON 630882676

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Jadwiga Kazimiera Koralewska-Kałużna

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu GRZEBIENISKO 64-553 BUKOWSKA 4

telefon/ telefony: 6512918517

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 299
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
SPECJALISTYCZNY GABINET MEDYCYNY RODZINNEJ -

KOZŁOWSKI JAROSŁAW
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KONIN 62-510 HIRSZFELDA 13                                                                                             

telefon/ telefony: 632113288                               

identyfikator REGON 310291167

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Jarosław Wojciech Kozłowski

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KONIN 62-510 SZELIGOWSKIEGO 1

telefon/ telefony: 607391314

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 300
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: Marek Sokołowicz Gabinet Lekarza Rodzinnego

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu CIĄŻEŃ 62-404 WIOSNY LUDÓW 13                                                                                           

telefon/ telefony: 632764189                               

identyfikator REGON 311020559

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: GABINET LEKARZA RODZINNEGO MAREK SOKOŁOWICZ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu CIĄŻEŃ 62-404 WIOSNY LUDÓW 13

telefon/ telefony: 632764189

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 301
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
BERNADETA PIĄTKA INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA LEKARSKA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KOTLIN 63-220 DWORCOWA 27

telefon/ telefony: (062)74-06-981                          

identyfikator REGON 250787779

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Bernadeta Piątka

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KOTLIN 63-220 DWORCOWA 27

telefon/ telefony: 605051764

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 302
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: PRYWATNY GABINET LEKARSKI JACEK JANCZAK 

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu GNIZEZNO 62-200 PROMYKOWA 4

telefon/ telefony: 614 265 857

identyfikator REGON 631269191

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PRYWATNY GABINET LEKARSKI Jacek Janczak

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu GNIEZNO 62-200 BARCISZEWSKIEGO  12

telefon/ telefony: 733 178 487

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 303
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA 

MICHAŁ PABEL
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu SULMIERZYCE 63-750 KRÓTKA 1                                                                                                  

telefon/ telefony: 062 7223117                             

identyfikator REGON 250484234

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
INDYWIDULNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA - 

MICHAŁ PABEL
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu  SULMIERZYCE 63-750 KRÓTKA  1

telefon/ telefony: 627223117

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 304
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: Gabinet Lekarski Lekarz Rodzinny Jacek Gęsior

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu SOŚNIE 63-435 LANCA 1                                                                                                   

telefon/ telefony: 062 7391058                             

identyfikator REGON 250374451

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Jacek Andrzej Gęsior

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu SOŚNIE 63-435 Lanca 1

telefon/ telefony: 627391058

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 305
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
JANASZAK WALDEMAR PRYWATNY OŚRODEK LEKARZA 

RODZINNEGO
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu OTOROWO 64-551 ŁĄKOWA  4                                                                                                 

telefon/ telefony: (061)29-17-199                          

identyfikator REGON 639542887

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Waldemar Piotr Janaszak

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu OTOROWO 64-551 ŁĄKOWA 4

telefon/ telefony: 667050501  612917199

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 306
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: Indywidualna Praktyka Lekarska Andrzej Szubzda

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu MROCZEŃ 63-611 146                                                                                                                                                                                                      

telefon/ telefony: 062-7818578                             

identyfikator REGON 250077523

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Andrzej Kazimierz Szubzda

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu MROCZEŃ 63-604  146

telefon/ telefony: 602496086

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 307
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: GABINET LEKARZA RODZINNEGO, WIESŁAW BANAŚ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu PIŁA 64-920 ŁĄCZNA 49                                                                                                 

telefon/ telefony: (067) 214 13 95                         

identyfikator REGON 570053064

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: GABINET LEKARZA RODZINNEGO, WIESŁAW BANAŚ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Piła 64-920 ul. Łączna 49

telefon/ telefony: 600006473

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 308
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa: IRENA SZYMKOWIAK KONTRAKTOWY GABINET LEKARSKI

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu PIŁA 64-920 ROOSEVELTA 29B                                                                                                                                                                                           

telefon/ telefony: 067-215-48-44                           

identyfikator REGON 570555162

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Irena Stefania Szymkowiak

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu PIŁA 64-920 ROOSEVELTA  29B

telefon/ telefony: 609177067

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 309
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa: INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA LESZEK ZALEWSKI

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu ŁĘKA OPATOWSKA 63-645 SŁONECZNA 4                                                                                               

telefon/ telefony: 062 7818879                             

identyfikator REGON 250368203

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: GABINET LEKARZA POZ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu ŁĘKA OPATOWSKA 63-645 SŁONECZNA  4

telefon/ telefony: 62 78 188 97

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 310
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa: PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO ANDRZEJ BINCZYCKI

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu DOMINOWO 63-012 CENTRALNA 8                                                                                               

telefon/ telefony: 61 285 19 50                            

identyfikator REGON 630394646

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO W DOMINOWIE

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu DOMINOWO 63-012 CENTRALNA 8 -

telefon/ telefony: 61 285 19 50

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 311
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: Jarosław Pilarski Lekarz

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KONIN 62-500 PIŁSUDSKIEGO 8/23

telefon/ telefony: 0-502-700-502                           

identyfikator REGON 310168886

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Skulsk 62-560 Sikorskiego 2

telefon/ telefony: 502700502

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 312
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: JERRY FARLEY PRAKTYKA INDYWIDUALNA LEKARSKA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu ORPISZEW 63-714 STAWNA 1                                                                                                  

telefon/ telefony: 62 721 28 40                            

identyfikator REGON 300001906

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Jerry Bliss Farley

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu ORPISZEW 63-714 STAWNA 1

telefon/ telefony: 503583431

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 313
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
BARAN GRZEGORZ INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA 

PRAKTYKA LEKARSKA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu ŁEKNO 62-105 PODGÓRNA 2

telefon/ telefony: 0672616014                              

identyfikator REGON 572133821

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Grzegorz Tomasz Baran

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu ŁEKNO 62-105 PODGÓRNA  2

telefon/ telefony: 672616014

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 314
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa: JOANNA TYCZKA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA LEKARSKA 

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ OS.STEFANA BATOREGO

telefon/ telefony: 667024445

identyfikator REGON 630395427

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Joanna Magdalena Tyczka

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu poznań 60-518 Kraszewskiego 12/1

telefon/ telefony: 667024445

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 315
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
PRZYCHODNIE LEKARSKIE GAUDIUM VITAE SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ 61-051 MOGILEŃSKA 10/34                                                                                          

telefon/ telefony: 618352735                               

identyfikator REGON 302094763

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 61-052 Mogileńska 10 lok 34

telefon/ telefony: 612226852

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 316
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
NZOZ KAWALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu OPATÓWEK 62-860 UL. SPOKOJNA 3

telefon/ telefony: 609086626

identyfikator REGON 292787000

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: "Apetyt na zdrowie" NZOZ Kawala

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Opatówek 62-860 Spokojna  3

telefon/ telefony: 609086626

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 317
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: VENICA W. CZAPLEWSKA SPÓŁKA JAWNA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POSADA 62-530 ŚW. ALBERTA 1                                                                                             

telefon/ telefony: 661434110                               

identyfikator REGON 302088975

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: VENICA PIELĘGNIARSKA OPIEKA MEDYCZNA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Posada 62-530 Matejki 10

telefon/ telefony: 530098185

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 318
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
IRENEUSZ GOŁDYN, SŁAWOMIRA MADAJ-GOŁDYN LEKARZE 

SPÓŁKA PARTNERSKA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu STAWISZYN 62-820 STAROŚCIŃSKA 11                                                                                                                                                                                          

telefon/ telefony: 627528020                               

identyfikator REGON 302154904

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Stawiszyn 62-820 Starościńska 11

telefon/ telefony: 627528020

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 319
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "CYRULIK" Maria 

Walczak
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu DOBRA 62-730 WIATRAKI 13                                                                                               

telefon/ telefony: 632799304                               

identyfikator REGON 310302451

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Poradnia lekarza rodzinnego

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Dobra 62-730 Wiatraki 13

telefon/ telefony: 632799304

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 320
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: DARIUSZ ZIMOWSKI "MEDICOMPLEX"

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu MOSINA 62-050 KONOPNICKIEJ 33                                                                                           

telefon/ telefony: 618192271                               

identyfikator REGON 630755742

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Poradnia lekarza POZ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Mosina 62-050 Wawrzyniaka 4

telefon/ telefony: 618192203

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Poradnia lekarza POZ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Krosno 62-050 Nektarowa 1

telefon/ telefony: 618192214

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 321
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:

LEKARZE KAŁUŻNA-OLEKSY OŚRODEK LECZENIA 

KOMPLEKSOWEGO NZOZ PODSTAWOWEJ I 

SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI AMBULATORYJNEJ VITAMED 

SPÓŁKA JAWNA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu PLESZEW 63-300 JANA III SOBIESKIEGO 34

telefon/ telefony: 507117214, 512 241 892                  

identyfikator REGON 302023964

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt Szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Pleszew 63-300 Jana III Sobieskiego 34/1

telefon/ telefony: 518532406

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 322
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej MED-

LAMP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu SIERAKÓW 64-410 WRONIECKA 3 A                                                                                             

telefon/ telefony: 612952144                               

identyfikator REGON 302204000

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: NZ POZ MED.-LAMP

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu SIERAKÓW 64-410 WRONIECKA 3A

telefon/ telefony: 612952144

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

2

2

1

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 323
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
CENTRUM MEDYCZNE HCP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ-WILDA 61-485 28 CZERWCA 1956R. 194                                                                                     

telefon/ telefony: 61 22 74 115                            

identyfikator REGON 639635360

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: GABINET ZABIEGOWY

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 61-485 28 Czerwca 1956 r. 194

telefon/ telefony: 612274481

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 324
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: ZAKŁAD LECZNICZY LASKI S.C.

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu LASKI 63-620 LIPOWA 39

telefon/ telefony: 627818378                               

identyfikator REGON 302258590

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt Szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu LASKI 63-620 LIPOWA 39

telefon/ telefony: 627818378

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 325
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
JAR MEDIK BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu JAROCIN 63-200 UL. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA 9

telefon/ telefony: 627478448

identyfikator REGON 302214138

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Przychodnia JARMEDIC BIS

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Jarocin 63-200  ul. Generała Józefa Hallera 9

telefon/ telefony: 627478448

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 326
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ LESZCZYŃSKI 

SPÓŁKA JAWNA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu PLESZEW 63-300 POZNAŃSKA 58                                                                                              

telefon/ telefony: 600 027 149                             

identyfikator REGON 302311108

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Przychodnia Pleszew

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Pleszew 63-300 Poznańska 58

telefon/ telefony: 625080055

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Przychodnia Chocz

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Chocz 63-313 Konopnickiej 4A

telefon/ telefony: 627415342

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 327
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: Pro Spa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ 60-151 ŚWIETLANA 25

telefon/ telefony: 61 624 34 78                            

identyfikator REGON 300589325

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Pro Spa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 60-151 Świetlana 25

telefon/ telefony: 730730710

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

2

2

2

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 328
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
B. BRZOZOWSKA, J. LESZCZYŃSKI LEKARZE SPÓŁKA 

PARTNERSKA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ-GRUNWALD 60-728 ŁUKASZEWICZA 32                                                                                           

telefon/ telefony: 61 8866880                              

identyfikator REGON 301905797

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: B.Brzozowska, J.LeszczyńskI Lekarze

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań-Grunwald 60-728 ul. Józefa Łukaszewicza 32

telefon/ telefony: 604458114

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 329
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
ASKLEPIOS P.P. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu PIASKI 63-820 LEŚNA 3

telefon/ telefony: 6557397721                              

identyfikator REGON 302273483

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: GABINET SZCZEPIEŃ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Pogorzela 63-860 Orzeszkowej 13

telefon/ telefony: 655134682

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Gabinet Szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Pępowo 63-830 Mycielskiego 2

telefon/ telefony: 6557356

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 3
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Piaski 63-820 Leśna 3

telefon/ telefony: 655739721

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 330
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
PRZYCHODNIA LEKARSKA "SALUS" M. Z. GOLIŃSKI SPÓŁKA 

JAWNA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu MIEJSKA GÓRKA 63-910 JANA PAWŁA II 3                                                                                           

telefon/ telefony: 655475373                               

identyfikator REGON 302395849

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
PRZYCHODNIA LEKARSKA "SALUS" M. Z. GOLIŃSKI SPÓŁKA 

JAWNA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Miejska Górka 63-910 JANA PAWŁA II 3

telefon/ telefony: 602534982

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 331
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa: HUMIEJA & POKOJOWY LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu BRZEZINY 62-874 1000 LECIA 10                                                                                             

telefon/ telefony: 627424686                               

identyfikator REGON 302416511

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Zakład Medical Center

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu BRZEZINY 62-874 1000-lecia 10

telefon/ telefony: 627424686

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: HUMIEJA & POKOJOWY MEDICAL CENTER STAW

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu STAW 62-865 OGRODOWA  6

telefon/ telefony: 627424686

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

2

1

2

1

2



Miejsce udzielania świadczeń 3
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: HUMIEJA & POKOJOWY MEDICAL CENTER OPATÓWEK

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu OPATÓWEK 62-860 ŚW. JANA  4c

telefon/ telefony: 627618333

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 332
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
CENTRUM MEDYCZNE KORMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu ROBAKOWO 62-023 SZKOLNA 18                                                                                                

telefon/ telefony: 533306356                               

identyfikator REGON 302487847

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: CENTRUM MEDYCZNE KORMED SP. Z O.O.

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Robakowo 62-023 Szkolna 18

telefon/ telefony: 668700907

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 333
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
CENTRUM MEDYCZNE SALUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu PRZEMĘT 64-234 JAGIELLOŃSKA 22A

telefon/ telefony: 655490624                               

identyfikator REGON 302426840

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PORADNIA LEKARZA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Przemęt 64-234 Jagiellońska 22A

telefon/ telefony: 655490624

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Poradnia Lekarza POZ Siedlec

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Siedlec 64-212 Wolsztyńska 74

telefon/ telefony: 683848401

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 3
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Poradnia Lekarza POZ Wielichowo

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Wielichowo 64-050 Rakoniewicka 12

telefon/ telefony: 614434028

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 334
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
HELP-MED SPÓŁKA JAWNA JUSTYNA ŁUKAWSKA & IWONA 

GRZESZCZYK-OWCZAREK
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu BRUDZEW 62-720 GOLESZCZYZNA 2A

telefon/ telefony: 608208546                               

identyfikator REGON 302527038

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: HELP-MED PLUS Praktyka Lekarska

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Brudzew 62-720 Goleszczyzna 2a

telefon/ telefony: 632797003

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 335
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa: PRZYCHODNIA LEKARSKA MAGDAŃSKI SPÓŁKA JAWNA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu PRZYGODZICE 63-421 KASZTANOWA 5                                                                                              

telefon/ telefony: 62 5926588                              

identyfikator REGON 302491381

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Gabinet Szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Przygodzice 63-421 Kasztanowa 5

telefon/ telefony: 625926588

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1

1

1

2

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 336
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
PRZYCHODNIA NAD STAWEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KOŹMIN WIELKOPOLSKI 63-720 POZNAŃSKA 10B                                                                                             

telefon/ telefony: 602179275                               

identyfikator REGON 302422842

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Koźmin Wielkopolski 63-720 Poznańska 10 B

telefon/ telefony: 625971973

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 337
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: PIOMED GUTKOWSKI SPÓŁKA JAWNA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KALISZ 62-800 GRANICZNA 76K/--

telefon/ telefony: 62 7678070                              

identyfikator REGON 302480489

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Kalisz 62-800 Graniczna 76K

telefon/ telefony: 627678070

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 338
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
KOŹMIŃSKIE CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KOŹMIN WIELKOPOLSKI 63-720 MIKOŁAJA KOPERNIKA 14                                                                                     

telefon/ telefony: 600328474                               

identyfikator REGON 302543675

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Koźmin Wielkopolski 63-720 Mikołaja Kopernika 14

telefon/ telefony: 625971893

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 339
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
ALTERIDA PLUS SPÓŁKA CYWILNA M. STASZEWSKA, M. 

NOWAK
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu CZAPURY 61-160 JODŁOWA 12/1

telefon/ telefony: 612248032, 516078418                    

identyfikator REGON 302582422

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 61-312 Ostrowska 365

telefon/ telefony: 516078418

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 340
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: VITAL KRUCCY SPÓŁKA JAWNA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KONIN 62-510 11 LISTOPADA 7/35                                                                                         

telefon/ telefony: 600027185                               

identyfikator REGON 300252940

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: GABINET LEKARZA POZ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Sławsk 62-586 Wśniowa 1

telefon/ telefony: 633067730

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 341
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
OPALENICKIE CENTRUM ZDROWIA "PROMEDICA" 

KATARZYNA CECUŁA GRZEGORZ CECUŁA SPÓŁKA JAWNA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu OPALENICA 64-330 RYNEK 22

telefon/ telefony: 604478266                               

identyfikator REGON 302376125

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:

OPALENICKIE CENTRUM ZDROWIA "PROMEDICA" 

KATARZYNA CECUŁA GRZEGORZ CECUŁA SPÓŁKA JAWNA- 

PUNKT SZCZEPIEŃ
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu OPALENICA 64-330 UL. RYNEK 22

telefon/ telefony: 614470300

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1

1

2

2



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 342
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa: PRZYCHODNIA RODZINNA SZCZEPANIAK SPÓŁKA JAWNA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu LUBOMIERZ 63-300 LUBOMIERZ 1A                                                                                              

telefon/ telefony: 605 083 062                             

identyfikator REGON 302698410

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Lubomierz 63-300 Lubomierz 1a

telefon/ telefony: 627206930

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 343
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:

UNIWERSYTECKIE CENTRUM STOMATOLOGII I MEDYCYNY 

SPECJALISTYCZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ 60-812 BUKOWSKA 70                                                                                               

telefon/ telefony: 61 854 7347                             

identyfikator REGON 302639004

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Poradnia Medycyny Pracy

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 60-356 Stanisława Przybyszewskiego 39

telefon/ telefony: 618547299

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 344
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
ARSMEDICA SPÓŁKA PARTNERSKA LEKARZY ANDRZEJCZAK, 

KRAWCZYK-KUBISIAK, LISOWSKI
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KALISZ 62-800 BABINA 3

telefon/ telefony: 62 7530109                              

identyfikator REGON 302633310

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PORADNIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Kalisz 62-800 Babina 3

telefon/ telefony: 625802252

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 345
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
PRZYCHODNIA LEKARSKA FAMILIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu JUTROSIN 63-930 ADAMA MICKIEWICZA 8A

telefon/ telefony: 655471266                               

identyfikator REGON 302587595

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Jutrosin 63-930 Adama Mickiewicza 8a

telefon/ telefony: 669148577

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 346
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
Centrum Medyczne FAMILIA Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu WIĘCBORK 89-410 MICKIEWICZA 17

telefon/ telefony: 602715638                               

identyfikator REGON 341518402

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Przychodnia FAMILIA w Zakrzewie

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Zakrzewo 77-424 ul. Edmunda Jana Osmańczyka 7

telefon/ telefony: 672667094

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1

1

1



Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Przychodnia FAMILIA w Lipce

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Lipka 77-420  ul. Gajowa 2

telefon/ telefony: 672665760

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 3
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Przychodnia FAMILIA w Łąkie

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu  Łąkie 77-420 Łąkie 71

telefon/ telefony: 672631517

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 347
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
BONUS 2001 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu SKÓRZEWO 60-185 POZNAŃSKA 74                                                                                              

telefon/ telefony: 61 814 36 25                            

identyfikator REGON 302716555

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PORADNIA POZ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Skórzewo 60-185 Poznańska 74

telefon/ telefony: 618143625

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 348
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa: NASMEDICA KWIECIŃSKA-NASHER, NASHER SPÓŁKA JAWNA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu ŚRODA WIELKOPOLSKA 63-000 POSELSKA 52

telefon/ telefony: 612819024                               

identyfikator REGON 302803389

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Centrum Medyczne NASMEDICA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Środa Wielkopolska 63-000 Poselska 68

telefon/ telefony: 668978862

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 349
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: NZOZ Kamed Szczepaniak Katarzyna

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu OSIECZNA 64-113 MIKOŁAJA KOPERNIKA 8A

telefon/ telefony: 655350084                               

identyfikator REGON 300508686

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt Szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Osieczna 64-113 Kopernika 8a

telefon/ telefony: 655350084

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 350
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
NZOZ KAMED 'SZCZEPANIAK KATARZYNA INDYWIDUALNA 

PRAKTYKA LEKARSKA '
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu OSIECZNA 64-113 MIKOŁAJA KOPERNIKA 8A

telefon/ telefony: 655350084                               

identyfikator REGON 300508686

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PUNKT SZCZEPIEŃ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KRZYWIŃ 64-010 GEN. CHŁAPOWSKIEGO 34

telefon/ telefony: 655117723

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1

1

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 351
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: KAMED Lekarze Rodzinni K. Czwojda Spółka Jawna

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KOSTRZYN 62-025 WARSZAWSKA 4A/94                                                                                          

telefon/ telefony: 61 2261111                              

identyfikator REGON 360583043

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: KAMED Lekarze Rodzinni K. Czwojda Spółka Jawna

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 60-650 Obornicka 227

telefon/ telefony: 612261111

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: KAMED Lekarze Rodzinni

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Kostrzyn 62-025 ul. Warszawska 4a/94

telefon/ telefony: 612261111

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 352
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
VIS MEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu WRZEŚNIA 62-300 PIASTÓW 16                                                                                                

telefon/ telefony: 61 4380 120                             

identyfikator REGON 360372582

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: poradnia lekarza rodzinnego

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu MOSINA 62-050 PLAC 20 PAŹDZIERNIKA 17

telefon/ telefony: 618132411

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 353
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:

NORTH MEDICAL HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NASZA GRUPA MEDYCZNA SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu WROCŁAW 50-456 UL.DWORCOWA 11B

telefon/ telefony: 693424008

identyfikator REGON 382992698

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Nasz Gabinet Poznań

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 60-204 Gorki 17A

telefon/ telefony: 508777223

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 354
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE LACUSMED S.C. 

HANNA WALCZAK-LUCH, MACIEJ LUCH
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ 60-468 RZESZOWSKA 1A                                                                                             

telefon/ telefony: 695 70 70 95                            

identyfikator REGON 362025519

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE LACUSMED S.C. 

HANNA WALCZAK-LUCH, MACIEJ LUCH
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 60-468 Rzeszowska 1A

telefon/ telefony: 695707095

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

2

3

1

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 355
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
RODAMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu TUREK 62-700 KORYTKOWSKA 2

telefon/ telefony: 663960193                               

identyfikator REGON 362087360

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Poradnia lekarza POZ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Turek 62-700 Korytkowska 2

telefon/ telefony: 632782033

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Turek 62-700 Korytkowska 2

telefon/ telefony: 632782033

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 356
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: Piotr Burgieł

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu SZCZECINEK 78-400 28 LUTEGO 43/2                                                                                            

telefon/ telefony: 672832391                               

identyfikator REGON 320549416

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Lotyń 64-918 ul. Szczecinecka 26

telefon/ telefony: 672832391

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 357
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: ALEX-MED dr n.med. Alicja Raczyńska

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu ŁÓDŹ 91-485 GEN. JÓZEFA SOWIŃSKIEGO 19

telefon/ telefony: 797-829-209                             

identyfikator REGON 311065622

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Poradnia Lekarza POZ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Luboniek 62-650  80

telefon/ telefony: 797829209

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 358
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
LEKARZ - SPECJALISTA BO.MEDICA BUCZKOWSKI SPÓŁKA 

JAWNA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu PRZEŹMIEROWO 62-081 UL. RYNKOWA 18

telefon/ telefony: 782 108 108

identyfikator REGON 364202316

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Poradnia Chorób wewnętrznych

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Przeźmierowo 62-081 Rynkowa 18

telefon/ telefony: 782 108 108

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 359
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: Indywidualna Praktyka Lekarska Sylwester Król

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KAWĘCZYNEK 98-290 KAWĘCZYNEK 13

telefon/ telefony: 791064515

identyfikator REGON 366017729

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Indywidualna Praktyka Lekarska Sylwester Król

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Zbiersk-Cukrownia 62-830 Zbiersk-Cukrownia 246

telefon/ telefony: 791064515

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

2

2

3

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 360
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: APIMED TRACEY CHAMBATI

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu GNIEZNO 61-200 DOJAZD 17

telefon/ telefony: 614242875                               

identyfikator REGON 362669040

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PUNKT SZCZEPIEŃ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Gniezno 62-200 Dojazd 17

telefon/ telefony: 614242875

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 361
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
ARS MEDICA Marcin Michalak i Krzysztof Wróbel spółka 

cywilna
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KONIN 62-500 UL. STANISLAWA STASZICA 1

telefon/ telefony: 502 672 777

identyfikator REGON 365911470

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
ARS MEDICA Marcin Michalak i Krzysztof Wróbel spółka 

cywilna
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Konin 62-500 ul. Stanisława Staszica 1

telefon/ telefony: 502 672 777

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 362
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa: CENTRUM MEDYCZNE IWONA ZYS SPÓŁKA KOMANDYTOWA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu RAKONIEWICE 62-067 OGRODOWA 11 A

telefon/ telefony: 789078599                               

identyfikator REGON 366292128

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Poradnia Lekarza Rodzinnego

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Rakoniewice 62-067 Ogrodowa 11A

telefon/ telefony: 614441609

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 363
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: MEDKAM Anna Michałek

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KAMIONKI 62-023 PLATANOWA 18

telefon/ telefony: 663203396

identyfikator REGON 366044910

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Przychodnia Specjalistyczna

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Kamionki 62-023 Platanowa 18

telefon/ telefony: 663203396

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 364
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
ZADOKTORA.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu WROCŁAW 50-202 UL.KSIĘCIA WITOLDA49/15

telefon/ telefony: 627348488

identyfikator REGON 218286590

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Przychodnia Daniszyn

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Daniszyn 63-410 Daniszyn 127

telefon/ telefony: 627348488

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

2

1

1

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 365
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
CENTRUM ZDROWIA RODZINY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KAMIONKI 62-023 MOSTOWA 12                                                                                                

telefon/ telefony: 606719833                               

identyfikator REGON 367280015

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu  Kamionki 62-023 Mostowa 12

telefon/ telefony: 885029029

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 366
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: Centrum Medyczne Vita-Med Czempiń

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu CZEMPIŃ 64-020 KOŚCIAŃSKIE PRZEDMIEŚCIE 2B                                                                               

telefon/ telefony: 512554441                               

identyfikator REGON 367035741

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Centrum Medyczne Vita-Med Czempiń

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Czempiń 64-020  ul. Kościańskie Przedmieście 2b

telefon/ telefony: 656121531

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 367
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: Parklinik Beata Piątkowska

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KONIN 62-500 UL. ADAMA MICKIEWICZA 21

telefon/ telefony: 608086077

identyfikator REGON 310223680

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Konin 62-500 Adama Mickiewicza 21

telefon/ telefony: 608086077

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 368
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
MEDSFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu GNIEZNO 62-200 UL. MIESZKA I 16-18

telefon/ telefony: 602317322

identyfikator REGON 361063653

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: MEDSFERA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu GNIEZNO 62-200 MIESZKA I 16-18

telefon/ telefony: 602266566

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: MEDSFERA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu GNIEZNO 62-200 MIESZKA I 16-18

telefon/ telefony: 602266566

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

2

2

1

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 369
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
Martyna Darwish Dar Medicum Zespół Poradni 

Specjalistycznych Poradnia Lekarza Rodzinnego
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu SWARZĘDZ 62-020 SPOKOJNA 6

telefon/ telefony: 537929731                               

identyfikator REGON 301661295

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PUNKT SZCZEPIEŃ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Swarzędz 62-020 Spokojna 6

telefon/ telefony: 537929731

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 370
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
FORESHADOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KÓRNIK 62-035 ARMII KRAJOWEJ 27                                                                                                                                                                                        

telefon/ telefony: 511988999                               

identyfikator REGON 367330078

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
FORESHADOW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Kórnik 62-035 Armii Krajowej 27

telefon/ telefony: 601584809

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 371
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa: ŁAŹNIAK & MATUSZCZAK LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu ZBIERSK 62-830 ZBIERSK-CUKROWNIA 246                                                                                     

telefon/ telefony: 793261087                               

identyfikator REGON 369000362

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: ŁAŹNIAK & MATUSZCZAK LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Zbiersk Cukrowania 62-830 Zbiersk Cukrowania 246

telefon/ telefony: 578426007

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

2

2

2



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 372
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa: POMOC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu OSTRZESZÓW 63-500 POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 31

telefon/ telefony: 603454464                               

identyfikator REGON 380793902

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PORADNIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Ostrzeszów 63-500 Powstańców Wlkp. 31

telefon/ telefony: 627303875

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 373
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa: INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA WIESŁAWA BRAUN

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu MIKORZYN 63-603 MIKORZYN 103                                                                                                                                                                                             

telefon/ telefony: 062 7911674                             

identyfikator REGON 251009742

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Poradnia Lekarza Rodzinnego

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Myjomice 63-600 NULL 98

telefon/ telefony: 627911674

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 374
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: Jacek Bąk

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu CZŁOPA 78-630 PLAC ZWYCIĘSTWA 3/5

telefon/ telefony: 67 216 91 44                            

identyfikator REGON 790320684

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: ZPLR JACEK BĄK

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu DRAWSKO 64-733 NADNOTECKA 22A

telefon/ telefony: 67-2169144

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 375
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa: AESCULUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu MIASTECZKO KRAJEŃSKIE 89-350 KOŚCIUSZKI 38                                                                                                                                                                                            

telefon/ telefony: 696287547

identyfikator REGON 380759696

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Margonin 64-830 Polna 2A

telefon/ telefony: 696287547

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Miasteczko Krajeńskie 89-350 Kościuszki 38

telefon/ telefony: 696287547

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 376
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
KIDSCLINIC ALEKSANDER SIEWKOWSKI,MAGDALENA 

MIETLICKA SPÓŁKA CYWILNA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Kalisz 62-800 ul. Adama Asnyka 25

telefon/ telefony: 505636635

identyfikator REGON 369725467

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt Szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Kalisz 62-800  ul. Adama Asnyka 25

telefon/ telefony: 505636635

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 377
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: Kancelaria LEXMED Piotr Mazurkiewicz

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu ROŻNOWO 64-600 STANISŁAWA MONIUSZKI 9

telefon/ telefony: (67)3488309                             

identyfikator REGON 302274258

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt Szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Ludomy 64-603 Ludomy 1C

telefon/ telefony: 673488309

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 378
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: TOMASZ ROJEWSKI

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ 61-846 STRZELECKA 49

telefon/ telefony: 502875316

identyfikator REGON 302579354

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt Szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 61-846 Strzelecka 49

telefon/ telefony: 502875316

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 379
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
ALFAMED.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ 60-791 WŁADYSŁAWA REYMONTA 35

telefon/ telefony: 609466777                               

identyfikator REGON 384903380

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Poradnia Lekarza Rodzinnego

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 61-249 os. Stare Żegrze 14/64

telefon/ telefony: 696858857

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Podania Lekarza Rodzinnego

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 61-656 os. Powstańców Warszawy 5e/4

telefon/ telefony: 531987531

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 380
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
CORECLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ 61-555 UL.DSROGA DĘBIŃSKA10C

telefon/ telefony: 511 733 877

identyfikator REGON 382117660

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
CORECLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 61-619 Karpia 25B

telefon/ telefony: 511733877

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1

1

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 381
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa: TECH FARM BIS BĄCZKOWSKI, LUDWICZAK SPÓŁKA JAWNA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu SULĘCINEK 63-023 SZKOLNA 15B

telefon/ telefony: 505056598                               

identyfikator REGON 383787262

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Poradnia lekarza POZ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Sulęcinek 63-023 Szkolna 15b

telefon/ telefony: 504409025

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 382
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
NOVUM CENTRUM MEDYCZNE  SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ 61-433 OPOLSKA 58                                                                                                                                                                                                                                       

telefon/ telefony: 664059946                               

identyfikator REGON 383827398

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: NOVUM

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 61-895 Powstańców Wielkopolskich 8

telefon/ telefony: 578026561

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 383
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: POL-TRANS Mateusz Szymczak

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KOZIEGŁOWY 62-028 UL. POZNAŃSKA 28B

telefon/ telefony: 600106089                               

identyfikator REGON 301362931

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: POL-TRANS Mateusz Szymczak

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Koziegłowy 62-028 Poznańska 28B

telefon/ telefony: 728666925

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 384
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej 

MEDYK ANNA PERUCKA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu PIŁA 64-920 LOTNICZA 3                                                                                                                                                                                               

telefon/ telefony: 501205640                               

identyfikator REGON 570776058

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Piła 64-920 LOTNICZA 3

telefon/ telefony: 501205640

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 385
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa: MEDC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ 60-835 MICKIEWICZA 31                                                                                                                                                                                           

telefon/ telefony: 506606002                               

identyfikator REGON 384548513

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Gabinet szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 60-835 Adama Mickiewicza 31

telefon/ telefony: 618390042

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 386
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: Anna Maria Łańczak 

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu   POZNAŃ 60-792 UL. WOJSKOWA7/13

telefon/ telefony: 781318533

identyfikator REGON 384841992

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 60-783 Grunwaldzka 38 A/U7

telefon/ telefony: 781318533

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1

1

1

2



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 387
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: PROMEDICA MARIA PAWELCZAK

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu WIELEŃ 64-730 JANA PAWŁA II 27

telefon/ telefony: 505471059                               

identyfikator REGON 384983261

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PROMEDICA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Wieleń 64-730 Jana Pawła II 27 27

telefon/ telefony: 505471059

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 388
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa: KLIOMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 61-361 ul. Starołęcka 42

telefon/ telefony: 61 279 71 30

identyfikator REGON 383795110

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 61-361  ul. Starołęcka 42

telefon/ telefony: 61 279 71 30

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 389
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
WERMEDICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KIEKRZ 62-090 KIERSKA 2

telefon/ telefony: 607374099                               

identyfikator REGON 386866950

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Kiekrz 62-090 Kierska 2

telefon/ telefony: 61 6235678

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 390
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: Laboratorium Analiz Lekarskich Anna Rogalińska

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Słupca 62-400l. ul. Franciszka Ratajczaka 3a/1

telefon/ telefony: 577747200

identyfikator REGON 385926035

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Laboratorium Analiz Lekarskich Anna Rogalińska

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Słupca 62-400 Franciszka Ratajczaka 3a/1

telefon/ telefony: 577747200

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 391
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
DA VINCI CLINIC - SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ 60-778 UL. ELIZY ORZESZKOWEJ 10/LU4

telefon/ telefony: 665003280

identyfikator REGON 386864684

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
DA VINCI CLINIC - SPECJALISTYCZNE GABINETY LEKARSKIE 

SPÓŁKA Z O.O.
adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 60-778 Elizy Orzeszkowej 10/LU4

telefon/ telefony: 665003280

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 392
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
CENTRUM ZDROWIA LA VIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ 60-171 UL.PACZKOWSKA 9A

telefon/ telefony: 608 442 778

identyfikator REGON 302862140

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 60-171 Paczkowska 9a

telefon/ telefony: 662 668 669

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 393
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
ZAKŁAD PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ OPIEKI 

ZDROWOTNEJ KALISKIEJ AGENCJI MEDYCZNEJ "MEDIX"

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KALISZ 62-800 UL. MAJKOWSKA 13A

telefon/ telefony: 062 501 76 60

identyfikator REGON 250568540

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt Szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Kalisz 62-800 ul. Majkowska 13A

telefon/ telefony: 625 017 660,00

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 394
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w 

Krotoszynie

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KROTOSZYN 63-700 MŁYŃSKA 2

telefon/ telefony: 062 588 03 90

identyfikator REGON 000310226

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Krotoszyn 63-700 Bolewskiego 4-8

telefon/ telefony: 512 016 110,00

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 395
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej S.C. Ośrodek 

zdrowia Jaraczewo

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu JARACZEWO 63-233 UL. JAROCIŃSKA 7

telefon/ telefony: 062 740 80 13

identyfikator REGON 250858249

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Ośrodek Zdrowia

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Jaraczewo 63-233 Jarocińska 7

telefon/ telefony: 627 408 013,00

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

2

1

1

2



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 396
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:
Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z akładem 

opiekuńczo - Leczniczym. SPZOZ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ 61-285 UL. SZWAJCARSKA 3

telefon/ telefony: 061 873 90 00

identyfikator REGON 000306331

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 61-285 Szwajcarska  3

telefon/ telefony: 618 739 000,00

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 397
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa: PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZA RODZINNEGO „ZDROWIE”

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu MIELESZYN 62-212 MIELESZYN 11

telefon/ telefony:  061 427 74 22

identyfikator REGON 631059269

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PUNKT SZCZEPIEŃ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu MIELESZYN 62-212  11

telefon/ telefony: 614 277 422,00

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 398
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: AN-MED sp. z o.o.

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KRZYKOSY 63-024 UL. GŁÓWNA 24B

telefon/ telefony: 061 285 15 18

identyfikator REGON 384349860

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Punkt szczepień -Krzykosy

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Krzykosy 63-024 Główna  24B

telefon/ telefony: 612 851 518,00

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 399
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:

PRZYCHODNIA ZESPOŁU LEKARZY RODZINNYCH "OCHRONA 

ZDROWIA" MACIEJ FILIPOWICZ, JAN BRUDŁO, KRYSTYNA 

ROWIŃSKA, KRYSTYNA RAMOCKA-PIĘTKA SPÓŁKA 

PARTNERSKA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu GRODZISK WLKP.62-065 UL. MOSSEGO 25

telefon/ telefony: 061 444 53 81

identyfikator REGON 631204599

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PUNKT SZCZEPIEŃ 

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu GRODZISK WLKP 62-065 MOSSEGO 25

telefon/ telefony: 614 448 918,00

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 400
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:

SPÓŁKA CYWILNA  ”MEDICI” ALEKSANDRA FLORCZYK, 

DANUTA GRZESIAK, KRZYSZTOF KIDOŃ prowadząca 

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA 

”ESKULAP” PORADNIE PODSTAWOWEJ I SPECJALISTYCZNEJ 

OPIEKI ZDROWOTNEJ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu JAROCIN 63-200 UL.O. SERAFINA NIEDBAŁY 20

telefon/ telefony: 062 747 58 81

identyfikator REGON 250917029

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: PUNKT SZCZEPIEŃ

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu JAROCIN 63-200 OJCA SERAFINA NIEDBAŁY 20

telefon/ telefony: 627 475 881,00

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

3

1

1

1

1



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 401
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: Provita sp. Z o.o.

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu KRZYŻ WLKP. 64-761 UL. WOJSKA POLSKIEGO 24

telefon/ telefony: 067 256 56 24

identyfikator REGON 302781720

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Provita sp. Z o.o.

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Krzyż Wlkp. 64-761 Wojska Polskiego 24

telefon/ telefony: 672 565 624,00

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 402
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI SP. Z O.O.

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu  WRZEŚNIA 62-300 UL. SŁOWACKIEGO 2

telefon/ telefony: 061 43 706 03

identyfikator REGON 300706140

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Poradnia /gabinet/ lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu WRZEŚNIA 62-300 SŁOWACKIEGO  2

telefon/ telefony: 614 370 590,00

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 403
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: NZOZ ADMEDICA s.j D. Ziemkowsa, A. Pilat-Goławska

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ  61-306 SZCZEPANKOWO 94 A

telefon/ telefony: 061 875 19 08

identyfikator REGON 301036373

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: NZOZ ADMEDICA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 61-387 os. Bohaterów II wojny Światowej 29

telefon/ telefony: 612 230 033,00

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 404
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: NZOZ ADMEDICA s.j D. Ziemkowsa, A. Pilat-Goławska

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ  61-306 SZCZEPANKOWO 94 A

telefon/ telefony: 061 875 19 08

identyfikator REGON 301036374

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: NZOZ ADMEDICA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Komorniki 62-052 Malwowa 14

telefon/ telefony: 600 112 878,00

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 405
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: NZOZ ADMEDICA s.j D. Ziemkowsk, A. Pilat-Golawska

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ  61-306 SZCZEPANKOWO 94 A

telefon/ telefony: 061 875 19 08

identyfikator REGON 301036374

Miejsce udzielania świadczeń 3
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: NZOZ ADMEDICA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznan 61-306 Szczepankowo 94a

telefon/ telefony: 518 501 510,00

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

1

1

1

1

2



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 406
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:

POZNAŃSKIE CENTRUM OTOLARYNGOLOGII SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA 

KOMANDYTOWA

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ 60-465 UL.STRAŻY LUDOWEJ 37

telefon/ telefony: 061 668 84 44

identyfikator REGON 301415449

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Gminny Ośrodek Zdrowia 

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Komorniki  62-052 Stawna 7

telefon/ telefony: 735 444 856,00

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 2
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Ośrodek Sportu i Rekreacji 

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Tarnowo Podgórne  62-080 Nowa 54

telefon/ telefony: 664 536 225,00

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 3
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Szkoła Podstawowa

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Skoki 62-085 Poznańska  2

telefon/ telefony: 664 536 306,00

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 4
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Wyodrębiony Gminny Punkt Szczepień 

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Buk 64-320 Kwiatowa (Niepruszewo) 20

telefon/ telefony: 664 536 221,00

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Miejsce udzielania świadczeń 5
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Szkoła Podstawowa 

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Pobiedziska  62-010 Spokojna (Jerzykowo) 3

telefon/ telefony: 664 536 235,00

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 407
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: Jaromir Wincenty Dziel Lekarz

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 62-200 GNIEZNO UL. ŚWIERKOWA 21

telefon/ telefony: 505 660 522

identyfikator REGON 639631987

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: SENIOR +

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Giewartów 62-402 Armii Krajowej  3

telefon/ telefony: 505 660 522,00

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 408
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: Indywidualna Praktyka Lekarska Hanna Parysek

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu  KŁECKO 62-270 UL. JARZĘBINOWA 5

telefon/ telefony: 695 486 938

identyfikator REGON 301248448

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Indywidualna Praktyka Lekarska Hanna Parysek

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Kłecko 62-270 Jarzębinowa 5

telefon/ telefony: 695 486 938,00

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

2

2

1

2

2

1

2



Podmiot wykonujący działalność leczniczą 409
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa: La Medica Lucyna Ratajczak Joanna Szymańska spółka jawna

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu SKÓRZEWO 60-185 UL. LAWENDOWA 20

telefon/ telefony: 575 859 905

identyfikator REGON 369506541

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: La Medica

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu 60-185 Skórzewo 60-185 Lawendowa 20

telefon/ telefony: 575 859 700,00

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 410
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: Centrum Medyczne Medyk Katarzyna Wilk

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu PNIEWY 62-045 UL. POWSTANCÓW WLKP. 4

telefon/ telefony: 723 152 344

identyfikator REGON 300645880

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Centrum Medyczne Medyk

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Pniewy 62-045 ul. Powstańców Wlkp.  4

telefon/ telefony: 723 152 344,00

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 411
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne

nazwa:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Adminstracji w 

Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu POZNAŃ 60-631 UL. DOJAZD 34

telefon/ telefony: 618464621

identyfikator REGON 63117871000039

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Izba Przyjęć

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Poznań 60-631 Dojazd 34

telefon/ telefony: 618464641

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 412
szczepienie

 personelu

szczepienie

 populacyjne
nazwa: Szpital Powiatowy w Jarocinie SP. z o.o.

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu JAROCIN 63-200 UL. SZPITALNA 1

telefon/ telefony: 623322350

identyfikator REGON 30141560400041

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie

 personelu
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Jarocin 63-20 ul. Szpitalna 1

telefon/ telefony: 623322350

Data dodania do wykazu 09.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu -

szczepienie 

personelu

szczepienie 

populacyjne
nazwa: Agromep Spółka Akcyjna

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Kościan 64-000 ul. Gostyńska 71

telefon/ telefony: 655110909

identyfikator REGON 300283632200021

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie 

personelu *
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa:
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinety 

Rehabilitacji Terapia w Kościanie

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Kościan 64-000 ul. Gostyńska 54

telefon/ telefony 601181704

Data dodania do wykazu 11.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

1

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 413

1

1

1

1



szczepienie 

personelu

szczepienie 

populacyjne

nazwa:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w 

Kościanie

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Kościan 64-000 ul. Szpitalna 7

telefon/ telefony: 655120855

identyfikator REGON 41105199900054

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie 

personelu *
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Kościan 64-000 ul. Szpitalna 7

telefon/ telefony 655120855

Data dodania do wykazu 11.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

szczepienie 

personelu

szczepienie 

populacyjne

nazwa:
Wielkopolskie Centrum Neurosychiatryczne im. Oskara 

Bielawskiego w Kościanie

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Kościan 64-000 Pl. Paderewskiego 1A

telefon/ telefony: 655115100

identyfikator REGON 41104932400062

Miejsce udzielania świadczeń 1
szczepienie 

personelu *
liczba zespołów (w miejscu)

nazwa: Poradnia Zdrowia Psychicznego

adres: miejscowość/ kod pocztowy/ ulica i nr domu Kościan 64-000 ul. Bernardyńska 4

telefon/ telefony 655121266

Data dodania do wykazu 11.03.2021 r.

Data wykreślenia z wykazu

1

1

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 414

Podmiot wykonujący działalność leczniczą 415

* W - szpital węzłowy, P - pozostałe podmioty szczepiące personel (w tym szczepiące swoich pacjentów (m.in. ZOL)) 


