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Pobierz swój certyfikat szczepienia. 
Wróciliśmy do bezproblemowego podróżowania! 
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Unijny Certyfikat COVID (UCC) możesz pobrać, gdy otrzymałeś przynajmniej 
jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19 (kraje same decydują czy 
wymagają pełnego zaszczepienia, czy tylko jednej dawki) lub otrzymałeś 
negatywny wynik testu na obecność koronawirusa (czas ważności certyfikatu 
to 48h), lub wyzdrowiałeś po COVID-19 (UCC będzie ważny od 11 do 180 dnia od 
uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR).

Ważne informacje. 
Z Unijnym Certyfikatem COVID łatwiej będzie Ci podróżować po krajach Unii Europejskiej. 
Jeśli spełniasz warunki, pobierzesz kod QR UCC na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta. 
Unijny Certyfikat COVID (UCC) to elektroniczne zaświadczenie, które ułatwi Ci bezpieczne 
i swobodne przemieszczanie się pomiędzy krajami Unii Europejskiej w czasie pandemii. 

Poza tym osoba, która może udowodnić, że jest zaszczepiona, nie jest wliczana do limitu 
osób uczestniczących w imprezach, wydarzeniach sportowych i kulturalnych, weselach. 

Na UCC składa się kod QR i unikalny identyfikator, które możesz pokazać, przekraczając 
granice. Zawiera informacje, które ułatwiają służbom granicznym i sanitarnym określenie, 
czy potencjalnie stwarzasz zagrożenie epidemiczne. Dzięki temu nie będziesz podlegać 
kwarantannie czy przechodzić dodatkowych testów. 

Kod QR dostępny jest od 1 czerwca w Internetowym Koncie Pacjenta, a później w aplikacji 
mobilnej mojeIKP i aplikacji mObywatel. 

Możesz go też otrzymać w formie wydruku papierowego w punkcie szczepień, po 
zabiegu. Jeśli jesteś ozdrowieńcem lub wynik Twojego testu na obecność koronawirusa 
jest negatywny, to możesz też poprosić o wydruk certyfikatu lekarza lub pielęgniarkę 
podstawowej opieki zdrowotnej (pracownika medycznego, który ma dostęp do aplikacji 
gabinet.gov.pl lub innej aplikacji gabinetowej, która ma dostęp do systemu e-zdrowie P1). 

Unijny Certyfikat COVID (UCC) to nie jest dokument podróży, nie zastąpi paszportu czy 
dowodu osobistego. Posiadanie go nie może być warunkiem wstępnym do wejścia na 
pokład samolotu lub autokaru.
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1 Zaloguj się do IKP. Kliknij tutaj.

2 Wybierz jeden z przycisków.

https://pacjent.gov.pl/
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3 Wybierz rodzaj logowania.

4 Wybierz Profilaktyka.
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5 Wybierz Szczepienia.

6 Pobierz UCC oraz Poświadczenie PDF. 
Wydrukuj i zabierz ze sobą w podróż.


