
Centrum e-Zdrowia 



Weryfikacja 

1. Skanowanie kod QR przez użytkownika,  

2. Aplikacja Zaszczepieni weryfikuje certyfikat i dane w nim zawarte zgodnie z 
regułami aplikacji Zaszczepieni,  

3. Aplikacja wyświetla weryfikatorowi dane:  
a. Imię i nazwisko posiadacza certyfikatu,  
b. Imię i nazwisko transliterowane posiadacza certyfikatu,  
c. Datę urodzenia posiadacza certyfikatu,  
d. Identyfikator zaświadczenia/certyfikatu,  

4. Weryfikator sprawdza dane, które posiada w aplikacji Zaszczepieni [imię i 
nazwisko/imię i nazwisko transliterowane, data urodzenia] z danymi z 
dokumentu tożsamości jakim przedstawił się posiadacz certyfikatu. 
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Wymagania dla urządzenia 

 Urządzenie mobilne z systemem iOS/Android. 

 dla wersji aplikacji pobranej z Google Play – Android w wersji minimum 
6.0; 

 dla wersji aplikacji pobranej z App Store – iOS w wersji minimum 12.0. 

 Urządzenie musi posiadać wbudowany aparat. Użytkownik musi 
zaakceptować uprawnienie aplikacji do korzystania z aparatu. 

 Minimum raz dziennie dostęp do internetu na potrzeby aktualizacji 
listy kluczy. Jeżeli odczytany certyfikat został podpisany kluczem, 
którego nie posiada aplikacja wówczas próbuje dokonać aktualizacji. 
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mObywatel postać papierowa IKP 
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Problemy 

 Mamy dwa rodzaje testów – antygenowy i PCR, ale certyfikat recovery wydawany jest tylko 
dla PCR 

 Szczepienie jest uznawane 14 dni od ostatniej dawki (okres do nabycia pełnej odporności), 
ale wydajemy już po 1 dawce, gdyż inne kraje mogą uznawać taki certyfikat. 

 Każdy kraj ma inne zasady zatem może wystąpić niezrozumienie że w jednym kraju były 
uznane ale w PL już nie 

 Jakie wymagania biznesowe są w PL: 
 otrzymała przynajmniej jedną dawkę szczepionki przeciw COVID-19 (kraje same decydują czy 

wymagają pełnego zaszczepienia, czy tylko jednej dawki; w Polsce wymagane będzie pełne 
szczepienie, a certyfikat będzie ważny od 14 do 365 dnia po podaniu ostatniej dawki) lub 

 negatywny wynik testu (czas ważności certyfikatu to 48 godz.)  

 ozdrowieniec (UCC będzie ważny od 11 do 180 dnia od uzyskania pozytywnego wyniku testu PCR). 
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ul. Stanisława Dubois 5A 
00-184 Warszawa 

Dziękujemy za uwagę! 


