
NHS APP 

Pojawi się ekran z 4 cyframi. Kliknij otwórz kamerę. 

Wybierz opcję kamery. Upewnij się, że kamera jest 

skierowana w Twoją stronę. Naciśnij przycisk 

nagrywania i wypowiedz 4 cyfry. Jeśli jesteś 

zadowolony z filmu kliknij Tak — Kontynuuj  
 

Po załadowaniu filmu, poprosi Cię o Twój numer 

NHS. Kliknij opcję Tak lub Nie.  
 

Poprosi Cię o imię, nazwisko, datę urodzenia oraz 

kod pocztowy. Po udostępnieniu tych danych porosi 

Cię o przeslanie ich poprzez klikniecie zielonego 

przycisku “przeslij”.  
 

Po przesłaniu Twoja tożsamość zostanie dokładnie 

sprawdzona przez nasz zespół kontrolny I.D. i 

powinna zostać zweryfikowana w ciągu dwóch 

godzin. 

Otrzymasz wiadomość e-mail z powiadomieniem, 

czy sprawdzanie I.D. zakończyło się pomyślnie. 

Teraz możesz zacząć korzystać z aplikacji NHS  
 

Jak udowodnić swoją tożsamość jesli już jesteś 

zarejestrowany do usług online w swojej 

przychodni.  
 

Aby połączyć swoje usługi online z aplikacją NHS, 

potrzebne będą 3 informacje.  
 

Identyfikator konta, kod organizacji, hasło 

Aby je znaleźć, postępuj zgodnie z poniższymi 
instrukcjami: 
1. Zaloguj się do SystmOnline na stronie 
internetowej, a nie w aplikacji 
 2. Przejdź do konta > informacje o koncie i pobierz 
kod organizacji przychodni i identyfikator konta. 
Zapisz je.  
3. Wyloguj się z SystmOnline  
4. Wybierz opcję Ponownie wystaw hasło “osobom 
trzecim”.  
5. Wprowadź swój identyfikator konta, adres e-mail i 
kod organizacji, a następnie kliknij przycisk 
Ponownie utworz hasło, aby pobrać hasło.  
6. Po uzyskaniu hasła, postępuj zgodnie z 
instrukcjami w aplikacji NHS, aby skonfigurować 
login NHS i użyć 3 informacji potrzebnych do 
połączenia konta z aplikacją.  

Instrukcja pobrania I 

rejestracji w aplikacji 

NHS  

Jeśli nie jesteś zarejestrowany w swojej 

przychodni do usług online, możesz 

udowodnić swoją tożsamość przesyłając 

zdjęcie i film. Wybierz Nie – dla  innego 

sposobu, aby mieć wszystkie 3 szczegóły 

rejestracji. Pojawi się ekran z informacją, jaki 

identyfikator może być używany. Kliknij 

przycisk Kontynuuj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musisz wybrać z listy, jaki 

identyfikator używasz. Po 

wybraniu identyfikatora z 

listy, naciśnij przycisk 

Kontynuuj.  

 

 

 

 

 

 

Poprosi Cię o zrobienie 

zdjęcia Twojego dowodu 

tozsamosci.  

 

 

 

Po zakończeniu przesyłania 

zdjęcia. Poprosi o nagranie 

krótkiego filmu z Tobą 

wypowiadajacym/ 

wypowiadającą 4 numery. 

Kliknij przycisk Kontynuuj. 

Aby korzystać z aplikacji NHS, musisz mieć 
ukończone 13 lat i być zarejestrowanym w 

gabinecie lekarskim w Anglii. 
 

Bedziesz potrzebowal smartfona z wbudownym 
aparatem fotograficznym,  dowód tożsamosci z 

fotografią, oraz nazwę i addres swojej 
przychodni. 

 
Pobranie i zarejestrowanie się w aplikacji 

powinno potrwać 10–15 minut. 
 

Aby uzyskać pomoc dotyczącą 

konfigurowania/korzystania z aplikacji NHS wejdź 

w ponizszy link: 

https://www.nhs.uk/contact-us/nhs-app-
contact-us 

POLISH 



Aby zarejestrować się w aplikacji NHS 
 

Kliknij przycisk Kontynuuj uzywajac loginu 

NHS . 

Pojawi się strona, która doradzi Ci, co 

możesz zrobić w aplikacji NHS. Po 

przeczytaniu trzeba będzie nacisnąć przycisk 

Kontynuuj umiejscowiony na dole.  

 

 

 

 
Poprosi Cię o podanie adresu e-mail. Wpisz 

swój adres e-mail i naciśnij przycisk 

Kontynuuj.   
 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli nie masz loginu NHS zarejestrowanego przy 

tym adresie e-mail, powinieneś otrzymać 

wiadomość aby 

skonfigurować nowy 

login NHS z tym 

adresem e-mail. Kliknij 

przycisk Kontynuuj.  
 

 

 

 

 

Teraz poprosi o podanie hasła i 

zaakceptowanie warunków użytkowania.  

Hasło powinno mieć 8 znaków lub więcej i co 

najmniej jedną literę 

wielka. Po utworzeniu 

hasła i zapoznaniu się 

z warunkami 

użytkowania kliknij 

przycisk Kontynuuj  
 

Aby pobrać aplikację 

 

Aby pobrać aplikację NHS, kliknij ikonę 

Google Play lub ikonę App Store w zależności 

od systemu operacyjnego Twojego 

urzadzenia.  Ikona powinna wygladac jak 

jedna z ponizszych:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliknij pasek wyszukiwania (lupa) w górnej 

części ekranu i wpisz aplikację NHS. Ikona 

aplikacji NHS powinna wyglądać tak i kliknij 

Zainstaluj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po zainstalowaniu możesz uzyskać dostęp do 

aplikacji NHS klikając na jej ikonę, którą 

można znaleźć na ekranie głównym.  

 

 

 

Następnie otrzymasz wiadomość e-mail z 
zawierającym linkiem. Musisz kliknąć ten link, 
aby potwierdzić adres e-mail. Następnie 
zobaczysz stronę z informacją, że masz teraz 
login NHS.  
Musisz wrócić do aplikacji NHS i wprowadzić 
adres e-mail logowania NHS i hasło 
skonfigurowane w poprzednich krokach.  
Teraz musisz wprowadzić swój numer telefonu 

komórkowego i kliknąć przycisk Kontynuuj . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sześciocyfrowy kod zabezpieczający zostanie 
wysłany sms-em na Twoj telefon komórkowy. 
Zostaniesz poproszony o wprowadzenie tego 
kodu i naciśnij przycisk Kontynuuj.  
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zweryfikowałes własność swojego adresu e-
mail i numeru telefonu komórkowego.  
 
Udowodnij, kim jesteś 
 
Będziesz musiał udowodnić 
kim jesteś ze względów na 
ochrone danych 
osobowych. Kliknij przycisk 
Kontynuuj. 
 


