
 

W celu promocji szczepień przeciw COVID-19 zostały przygotowane 2 konkursy dla 

wszystkich gmin: Gmina na Medal #SzczepimySię oraz Najbardziej Odporna Gmina. 

I KONKURS Gmina na Medal #SzczepimySię 

Pierwsze 500 gmin w Polsce w których poziom wyszczepienia mieszkańców osiągnie 

minimum 67% wygrywa 100 tys. zł. 

Nagrody za zaszczepienie min. 67% mieszkańców są przyznawane do końca 2021 r. 

    

Szczegółowe zasady Konkursu zostały opisane w regulaminie.  

II KONKURS Najbardziej Odporna Gmina 

W ramach Konkursu stworzono 3 kategorie ze względu na liczbę mieszkańców gmin oraz 1 

kategorię ogólnopolską dla wszystkich gmin w ramach rywalizacji o miano Najbardziej 

Odpornej Gminy w Polsce.  

„Kategoria: małe gminy”: dotyczy gmin do 30 tys. mieszkańców; 1 mln zł dla gminy z 

najwyższym odsetkiem zaszczepionych mieszkańców w każdym z byłych 49 województw. 

„Kategoria: średnie gminy”: dotyczy gmin z 30-100 tys. mieszkańców; po 1 mln zł dla 

TOP 3 gmin w Polsce z najwyższym odsetkiem zaszczepionych mieszkańców. 

„Kategoria: duże gminy”: dotyczy gmin powyżej 100 tys. mieszkańców; 1 mln zł dla gminy 

z najwyższym odsetkiem zaszczepionych mieszkańców w Polsce. 

„Kategoria: Najbardziej Odporna Gmina w Polsce”: dotyczy wszystkich gmin w Polsce; 

2 mln zł dla gminy z najwyższym odsetkiem zaszczepionych mieszkańców. 

Uwaga! Laureatami poszczególnych kategorii mogą być tylko gminy, w których poziom 

wyszczepienia mieszkańców osiągnie minimum 50%. 

Czas trwania Konkursu (wszystkie kategorie): 31 października 2021 r. 



 

 

Szczegółowe zasady Konkursu zostały opisane w regulaminie.  

III DODATKOWE INFORMACJE O KONKURSACH 

Osoba zaszczepiona: mieszkaniec danej gminy, który otrzymał pełny cykl szczepień 

szczepionką zarejestrowaną w Unii Europejskiej. 

Czas trwania konkursów:  

● Konkurs Gmina na Medal #SzczepimySię kończy się w momencie uzyskania przez 

500 gmin poziomu 67% zaszczepionych mieszkańców lub 31.12.2021, jeżeli mniej 

niż 500 gmin osiągnie ww. pułap. 

● Konkurs Najbardziej Odporna Gmina trwa do 31 października 2021 r. (do wyniku 

danej gminy będą wliczani mieszkańcy, którzy otrzymają pełny cykl szczepienia 

ochronnego przeciw COVID-19 do 31.10.2021). 

Przeznaczenie nagród: dowolny cel dotyczący przeciwdziałania COVID-19, np. wszelkie 

czynności związane z profilaktyką skutków COVID-19 (w tym społeczno-gospodarczych). 

Rankingi gmin: aktualne zestawienia gmin według Wskaźnika Wyszczepienia są dostępne 

na stronie gov.pl/szczepienia-gmin w dedykowanych zakładkach.   

Metoda liczenia odsetka zaszczepionych mieszkańców 

Wskaźnik Wyszczepienia =
Liczba zaszczepionych mieszkańców gminy

Liczba mieszkańców gminy
∗ 100% 

Liczba mieszkańców gminy: dane GUS, stan w dniu 31.12.2020. 

Liczba zaszczepionych mieszkańców gminy: oblicza Centrum e-Zdrowia, 

przyporządkowując numery PESEL zaszczepionych osób do danej gminy na podstawie  

5 źródeł danych, w kolejności: Centralny Wykaz Ubezpieczonych, system e-Zdrowie (P1), 

karty szczepień, adres zameldowania, adres punktu szczepień. 


