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Pan
Tomasz Grodzki 
Marszałek Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Szanowny Panie Marszałku, 

w nawiązaniu do pisma (znak: BPS/043-26-1126/21) w sprawie oświadczenia Senatora 

Adama Szejnfelda dotyczącego zaświadczeń o szczepieniu przeciw COVID – 19, 

uprzejmie proszę o przyjęcie poniższych informacji. 

Swobodne podróżowanie obywatelom Unii Europejskiej podczas pandemii 

ma za zadanie ułatwić Unijny Certyfikat Covid. Jego uzyskanie jest możliwe 

w 3 sytuacjach:

 z tytułu przejścia choroby ("ozdrowieńca") - wydawany na podstawie 

pozytywnego wyniku testu PCR potwierdzającego bieżące zakażenie, 

po 11 dniach od otrzymania wyniku i będzie ważny przez 180 dni,

 z tytułu uzyskania negatywnego wyniku testu (PCR i RAT) - certyfikat będzie 

ważny do 48h,

 z tytułu przyjęcia co najmniej jednej dawki szczepionki przeciw COVID-19 (kraje 

same decydują czy wymagają pełnego zaszczepienia, czy tylko jednej dawki. 

W Polsce wymagane jest pełne szczepienie, a certyfikat jest ważny od 14. do 

365. dnia po podaniu ostatniej dawki). 

Warto podkreślić, że zasady działania Unijnego Certyfikatu COVID zostały określone 

na poziomie unijnym, a nie krajowym. 

Unijny Certyfikat COVID jest ważny we wszystkich państwach członkowskich UE, 

a także w Islandii, w Norwegii, Szwajcarii i Liechtensteinie. Przy czym każdorazowo 

przed podróżą zasadnym jest zweryfikowanie regulacji obowiązujących w danym kraju, 
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albowiem niektóre wymagają pełnego zaszczepienia, a inne uznają, że podanie jednej 

dawki szczepionki preparatu dwudawkowego jest wystarczające. 

Odnosząc się do kwestii szczepień  pacjentów, którzy przyjęli szczepienia w różnych 

krajach Unii Europejskiej, uprzejmie informuję, iż Ministerstwo Zdrowia pracuje nad 

procedurą uzupełniania historycznych szczepień. Funkcjonalność ta jest już gotowa 

od strony technicznej, jednak procedowane są jeszcze zmiany legislacyjne w tym 

zakresie. Rozwiązanie to powinno być dostępne do końca sierpnia br. Informacja 

w powołanym temacie zostanie podana do wiadomości publicznej. 

Z poważaniem

z upoważnienia Ministra Zdrowia

Anna Goławska

Podsekretarz Stanu
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