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Wykaz placówek realizujących w roku 2022 programu polityki zdrowotnej pn. „Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia” 

Program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób po 65 roku życia 

 Nazwa i adres siedziby realizatora 
Adres realizacji Programu 

(jeżeli inny niż adres siedziby 
oferenta) 

Telefoniczna informacja  
i rejestracja pacjentów 

Terminy udzielania świadczeń 

1. 

Centrum Medycyny Profilaktycznej 
Sp. z o.o. 

ul. Komorowskiego 12, 
30-106 Kraków 

ul. Olszańska 5 
31-513 Kraków 

czynna od poniedziałku do piątku 
nr tel. 

12 294 47 34 oraz 517 758 627 
(odrębna linia telefoniczna) 

w godz. od 8.00 do 18.00. 
Podczas rejestracji, wyznaczony zostanie dzień  i  godzina przyjęcia 

pacjenta 

pacjenci będą przyjmowani od 
poniedziałku do piątku 

(dni tygodnia) 
w godz.: od 8:00 do 18.00 

2. 

Centrum Medycyny Profilaktycznej 
Sp. z o.o. 

ul. Komorowskiego 12, 
30-106 Kraków 

nd. 

 
czynna od poniedziałku do piątku 

nr tel. 
12 68 30 541 oraz 506 710 805 

(odrębna linia telefoniczna) 
w godz. od 8.00 do 18.00. 

Podczas rejestracji wyznaczony zostanie dzień i godzina przyjęcia 
pacjenta 

pacjenci będą przyjmowani od 
poniedziałku do piątku 

(dni tygodnia) 
w godz.: od 8:00 do 18.00 

3. 

NZOZ Przychodnia Salwatorska 
Sp. z o.o. 

ul. Komorowskiego 12, 
30-106 Kraków 

nd. 

czynna od poniedziałku do piątku nr tel.  
12 68 30 513  oraz 12 427 06 20 

(odrębna linia telefoniczna) 
w godz. od 8.00 do 18.00. 

Podczas rejestracji wyznaczony zostanie dzień   i godzina przyjęcia 
pacjenta 

 
 
 

pacjenci będą przyjmowani od 
poniedziałku do piątku 

(dni tygodnia) 
w godz.: od 8:00 do 18.00 
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4. 

Cor Vita s.c. 
Mieczysław, Teresa Ciężarek 

ul. Kościuszki 35, 
30-105 Kraków 

nd. 

 
czynna od poniedziałku do piątku 
nr tel 12 429 35 35; 12 429 36 63 

(odrębna linia telefoniczna) 
w godz. od 07.00 do 18.00 

Podczas rejestracji wyznaczony zostanie dzień 
i godzina przyjęcia pacjenta 

pacjenci będą przyjmowani od 
poniedziałku do piątku 

(dni tygodnia) 
w godz. od 08.00 do 18.00  
sobota od 08.00 do 12.00 

5.. 

Comarch Healthcare S.A. Centrum 
Medyczne iMed24 

ul. Życzkowskiego 29, 
31-864 Kraków 

nd. 

czynna od poniedziałku do piątku 
nr tel. 12 376 31 31 

(odrębna linia telefoniczna) 
w godz. od 7.00 do 20.00, sobota od 8.00 do 14.00. 

Podczas rejestracji wyznaczony zostanie dzień  
i godzina przyjęcia pacjenta 

pacjenci będą przyjmowani od 
poniedziałku do piątku 

(dni tygodnia) 
w godz. od 7.00 do 20.00 ,  

sobota 8.00-14.00 

6. 

Centrum Medyczne Med-All 
Sp. z o.o. 

ul. Budziszyńska 1, 
31-619 Kraków 

nd. 

czynna od poniedziałku do piątku 
nr tel.  530 907 040 

(odrębna linia telefoniczna) 
w godz. od 08.00 do 20.00 

Podczas rejestracji wyznaczony zostanie dzień 
i godzina przyjęcia pacjenta 

pacjenci będą przyjmowani od 
poniedziałku do piątku 

(dni tygodnia) 
w godz. od 10.00 do 18.00,  

sobota od 9.00 do 14.00 
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Wykaz placówek realizujących w 2022 roku program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób po 65 r.ż. w ramach zadań Dzielnic Miasta Krakowa 

 

Program szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia 

Lp. 
Dzielnica Miasta 

Krakowa 
Nazwa i adres siedziby realizatora 

Adres realizacji Programu 
(jeżeli inny niż adres 

siedziby oferenta) 

Telefoniczna informacja  
i rejestracja pacjentów 

Terminy udzielania świadczeń 

1. Dzielnica VI 
COR VITA s.c.  

Mieczysław, Teresa Ciężarek 
Ul. Kościuszki 35,  
30- 105 Kraków 

nd. 

 
czynna od poniedziałku do piątku 
nr tel 12 429 35 35; 12 429 36 63 

(odrębna linia telefoniczna) 
w godz. od 08.00 do 18.00 

Podczas rejestracji wyznaczony zostanie 
dzień i godzina przyjęcia pacjenta 

pacjenci będą przyjmowani od 
poniedziałku do piątku 

(dni tygodnia) w godz. od 08.00 do 18.00 
sobota od 08.00 do 12.00 

2. Dzielnica XIV 
COR VITA s.c.  

Mieczysław, Teresa Ciężarek 
Ul. Kościuszki 35,  
30- 105 Kraków 

nd. 

 
czynna od poniedziałku do piątku 
nr tel 12 429 35 35; 12 429 36 63 

(odrębna linia telefoniczna) 
w godz. od 08.00 do 18.00 

Podczas rejestracji wyznaczony zostanie 
dzień i godzina przyjęcia pacjenta 

pacjenci będą przyjmowani od 
poniedziałku do piątku 

(dni tygodnia) w godz. od 08.00 do 18.00 
sobota od 08.00 do 12.00 

3. Dzielnica XV 

Centrum Medyczne  
„MED-ALL” Sp. z o.o. 

ul. Budziszyńska 1, 
31-619 Kraków 

 

nd. 

 
czynna od poniedziałku do piątku 
nr tel 12 429 35 35; 12 429 36 63 

(odrębna linia telefoniczna) 
w godz. od 08.00 do 18.00 

Podczas rejestracji wyznaczony zostanie 
dzień i godzina przyjęcia pacjenta 

pacjenci będą przyjmowani od 
poniedziałku do piątku 

(dni tygodnia) w godz. od 08.00 do 18.00 
sobota od 08.00 do 12.00 

4. Dzielnica XVI 
COR VITA s.c.  

Mieczysław, Teresa Ciężarek 
Ul. Kościuszki 35,  
30- 105 Kraków 

nd. 

 
czynna od poniedziałku do piątku 
nr tel 12 429 35 35; 12 429 36 63 

(odrębna linia telefoniczna) 
w godz. od 08.00 do 18.00 

Podczas rejestracji wyznaczony zostanie 
dzień i godzina przyjęcia pacjenta 

pacjenci będą przyjmowani od 
poniedziałku do piątku 

(dni tygodnia) w godz. od 08.00 do 18.00 
sobota od 08.00 do 12.00 

 


