
 
 

 
 

Jak uzyskać zaświadczenie Covid Pass 

Wersję cyfrową można uzyskać za pomocą aplikacji NHS App lub poprzez stronę 

internetową NHS. Istnieje możliwość pobrania pliku PDF lub otrzymania 

zaświadczenia w wiadomości e-mail. 
 

Wersja cyfrowa dostępna jest przez: 
 

• pobranie aplikacji NHS - aby korzystać z niej należy zarejestrować się 
uprzednio w przychodni lekarza rodzinnego (GP) w Anglii. To nie jest to samo, 
co aplikacja NHS Covid19.  

• skorzystanie z usługi online NHS COVID Pass 
 

Aby korzystać z tych usług, konieczne będzie podanie loginu NHS. Osoby, które nie 

mają jeszcze loginu NHS zostaną poproszone o jego utworzenie.  
 

Pobieranie wersji papierowej (tylko status szczepienia) 

List NHS COVID Pass, znany również jako list poszczepienny COVID-19, można 

otrzymać pocztą. Wersja papierowa nie posiada daty ważności. 
 

Dokument stanowi potwierdzenie, że dana osoba została zaszczepiona przeciwko 

COVID-19. Nie podaje się na nim wyników testu na obecność COVID-19. O 

wystawienie pisma można poprosić po otrzymaniu drugiej dawki szczepionki lub 

pojedynczej dawki szczepionki firmy Janssen. Przed skorzystaniem z tej usługi należy 

odczekać 5 dni roboczych, aby dokumentacja była aktualna.  
 

Pismo przeznaczone jest do przedstawiania go w Anglii, wszędzie tam, gdzie 

konieczne jest potwierdzenie własnego statusu COVID-19, 2 tygodnie po pełnym 

zaszczepieniu. 
 

Do korzystania z tej usługi nie jest konieczna rejestracja w przychodni pierwszego 

kontaktu ani posiadanie loginu NHS. 
 

List można otrzymać w następujący sposób: 
 

• złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia COVID online 

• dzwoniąc pod numer 119 (osoby znajdujące się za granicą, muszą zadzwonić 
pod numer +44 151 905 0119 - opłata zostanie naliczona zgodnie ze stawkami 



 
 

 
 

operatora) – prosimy nie dzwonić, jeśli podróż ma rozpocząć się za więcej niż 4 
tygodnie 

 

Dzieci poniżej 18 roku życia nie mają obowiązku potwierdzenia własnego statusu COVID-19, 

aby wejść na imprezy krajowe lub do obiektów użyteczności publicznej w Anglii. Dzieci w 

wieku 16 lat i starsze mogą uzyskać kartę NHS COVID Pass na podróż, ale powinny 

przestrzegać wymogów wjazdu do kraju, do którego się udają. 


