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• Założenia wstępne
• Cel platformy #SZCZEPIMYRAZEM
• Kroki, które powinieneś podjąć
• Skąd się biorą dane w portalu #SZCZEPIMYRAZEM
• Informacje dla punktów szczepień

• Rejestracja w portalu
• Logowanie
• Pulpit nawigacyjny – widok podstawowy
• Pulpit nawigacyjny – widok rozszerzony (administrator)
• Aktualizacja ogłoszenia
• Edycja danych teleadresowych

• Informacje dla kandydatów
• Rejestracja w portalu
• Logowanie
• Pulpit nawigacyjny
• Aktualizacja profilu

Spis treści
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#SZCZEPIMYRAZEMZałożenia wstępne

Założenia wstępne

Platforma jest w trakcie intensywnego rozwoju. W związku z tym pewne funkcje mogą nie działać 
poprawnie lub nie działać w ogóle. 

Plan rozwoju platformy:

• ZREALIZOWANE: Uruchomienie podstawowych funkcji dla punktów szczepień (np. możliwość dodania 
ogłoszenia, edycja danych teleadresowych)

• W PRZYGOTOWANIU (część 1): Uruchomienie części dla kandydatów (np. rejestracja kandydatów, 
aktualizacji profilu kandydata)

• W PRZYGOTOWANIU (część 2): Uruchomienie wyszukiwarki kandydatów i placówek
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#SZCZEPIMYRAZEMCel platformy #SZCZEPIMYRAZEM

Cel platformy

Platforma #SZCZEPIMYRAZEM służy do kojarzenia kandydatów do pracy w ramach akcji powszechnych szczepień 
przeciw COVID-19 i punktów szczepień, które poszukują personelu na czas tej akcji

Kandydaci w ramach platformy mogą:
• samodzielnie się rejestrować na platformie
• aktualizować swoje dane (między innymi informacje o swojej dostępności w wybranym rejonie

i w określonych godzinach, wskazywać uprawnienia do pracy w określonym charakterze)
• oznaczać w swoim profilu, że są gotowi podjęcia pracy lub usuwać takie oznaczenie
• wyszukiwać punkty szczepień, które poszukują osób do pracy 

Punkty szczepień w ramach platformy mogą:
• aktualizować swoje dane teleadresowe
• aktualizować ogłoszenie o poszukiwaniu chętnych do pracy i zmieniać widoczność ogłoszenia w wyszukiwarce 

przeznaczonej dla kandydatów
• wyszukiwać kandydatów spośród tych, którzy oznaczyli w profilu, że są gotowi do podjęcia pracy, a następnie 

wyświetlić ich dane teleadresowe w celu nawiązania kontaktu
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#SZCZEPIMYRAZEMKroki, które powinieneś podjąć

podjąć

1. Wejdź na stronę szczepimyrazem.mz.gov.pl
2. Zarejestruj się i wyraź zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych
3. Zaloguj się
4. Sprawdź dane w swoim profilu
5. Zaktualizuj ogłoszenie i zezwól na wyświetlanie go w wynikach wyszukiwania
6. Zacznij poszukiwania za pomocą wyszukiwarki

Przedstawiciele punktów szczepień i kandydaci mają podobny zestaw kroków, które powinni wykonać, żeby 
właściwie korzystać z platformy #SZCZEPIMYRAZEM
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Dane punktów 
szczepień i ogłoszenia 

o pracę

#SZCZEPIMYRAZEMSkąd się biorą dane w portalu #SZCZEPIMYRAZEM

portalu

Dane przedstawicieli 
punktów szczepień

Dane kandydatów

Formularz 
rejestracyjny dla 

kandydatów

Panel 
Administratora 

punktu szczepień

• Kandydaci mogą samodzielnie rejestrować się 
w portalu, podawać szczegóły swoich 
uprawnień i dostępności oraz
włączać/wyłączać 
widoczność 
profilu

• Administratorzy punktów szczepień mogą 
dodawać / usuwać przedstawicieli 
punktów szczepień 

SZCZEPIMYRAZEM.MZ.GOV.PL

Profil punktu 
szczepień

System SDS

System SDS

• Administratorzy i przedstawiciele   
punktów szczepień mogą zmieniać dane 

punktów szczepień i ogłoszenia 
widoczne dla kandydatów 

• Adres e-mail administratora 
punktu szczepień

• Niektóre dane teleadresowe 
punktu szczepień
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platformy

Informacje dla punktów szczepień

#SZCZEPIMYRAZEM



• Wejdź na stronę szczepimyrazem.mz.gov.pl

• W pierwszym kafelku od lewej kliknij przycisk „ Zresetuj hasło”

• Podaj adres e-mail i kliknij „Prześlij”

• Jeśli jesteś przedstawicielem punktu szczepień, podaj adres e-mail, który jest zapisany w systemie SDS 

• Postępuj zgodnie z instrukcjami, które wyświetlą się w portalu (jeśli adres e-mail zostanie rozpoznany, zostaniesz poproszony o 

zresetowanie hasła za pomocą linku wysłanego na wskazany adres).

#SZCZEPIMYRAZEMRejestracja w portalu (1)

Rejestracja w portalu

Spis treści



#SZCZEPIMYRAZEM

• Wejdź na stronę szczepimyrazem.mz.gov.pl

• W pierwszym kafelku od lewej kliknij przycisk „Zaloguj się”

• Podaj adres e-mail i hasło, które ustawiłeś w czasie rejestracji w portalu 

• Kliknij „Zaloguj”

• Jeśli zapomnisz hasła, możesz je zresetować na stronie logowania

Logowanie

Logowanie
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#SZCZEPIMYRAZEMPulpit nawigacyjny – widok podstawowy

Potwierdzenie, że jesteś w 
widoku dla punktu szczepień

podstawowy

Tutaj możesz zmienić dane teleadresowe punktu 
szczepień, które wyświetlą się kandydatowi

Spis treści

twój.login@email.com     Jak działa aplikacja

Link do materiałów 
informacyjnych

Wylogowanie 
z portalu

Tutaj możesz włączyć, zmienić lub wyłączyć 
ogłoszenie o poszukiwaniu pracowników

Tutaj możesz wyszukiwać kandydatów

UWAGA: Ta funkcja zacznie działać po uruchomieniu 
części portalu przeznaczonej dla kandydatów



#SZCZEPIMYRAZEMPulpit nawigacyjny – widok rozszerzony 
(administrator)

rozszerzony (administrator)

Spis treści

Administratorzy punktu szczepień widzą jeszcze sekcję, która pozwala im zarządzać dostępami 
dodatkowych przedstawicieli punktów szczepień

Tutaj możesz dodać adresy mailowe dodatkowych 
przedstawicieli punktu szczepień, którzy będą mogli 

zmieniać dane teleadresowe i ogłoszenia

Tutaj możesz usunąć konta dodatkowych 
przedstawicieli punktu szczepień

Jeśli jesteś przypisany do kilku punktów    
szczepień, przed wykonaniem dalszych   
czynności koniecznie wybierz 
odpowiedni punkt



#SZCZEPIMYRAZEMAktualizacja ogłoszenia (1)

Aktualizacja ogłoszenia

Spis treści

Zmieniaj ustawienia ogłoszenia zgodnie z bieżącymi potrzebami wybranego punktu szczepień

Jeśli jesteś przypisany do kilku 
punktów szczepień, przed 
aktualizacją głoszenia koniecznie 
wybierz odpowiedni punkt

Kliknij tutaj, żeby zmienić dane 
teleadresowe punktu szczepień, które 

będą widoczne dla kandydata

Koniecznie wybierz ogłoszenie,  
które chcesz obsłużyć:

- Szczepienie = ogłoszenie dotyczące 
personelu wykonującego szczepienia
- Kwalifikacja = ogłoszenie dotyczące 
personelu kwalifikującego do 
szczepienia

Strona główna

Na następnym slajdzie pokazano szczegóły strony do aktualizowania ogłoszenia.



#SZCZEPIMYRAZEMAktualizacja ogłoszenia (2)

Aktualizacja ogłoszenia

Spis treści

Ogłoszenie (maksymalnie 3000 znaków):

Instrukcja (maksymalnie 3000 znaków):

Informacja o dniach i godzinach, w których punkt potrzebuje personelu:

Informacja o placówce 
wybranej na stronie głównej

Tutaj wpisz dodatkowe informacje na temat oferty pracy.
(Nie musisz podawać danych teleadresowych. Wyświetlimy 
je kandydatom w oparciu o informacje znajdujące się 
w systemie) 

Tutaj możesz wpisać dodatkowe instrukcje dla kandydatów 
(np. jak zgłosić chęć podjęcia pracy, jak dojechać 
do punktu itd.)

Tutaj zaznacz dni i godziny (niebieski kolor oznacza, że dany 
segment jest wybrany), w których potrzebujesz personelu. 

Zaznaczenie 10:00 oznacza przedział od 10:00 – 10:59. 

Ta informacja jest wykorzystywana w wyszukiwarce do 
szukania kandydatów wg ich dostępności w określonych 
dniach/godzinach

Strona „Aktualizacja ogłoszenia”

[tutaj nazwa punktu]
Rodzaj ogłoszenia wybranego na stronie głównej. Możliwe 
opcje to:
- Ogłoszenie dla personelu wykonującego szczepienia
- Ogłoszenie dla personelu kwalifikującego do 

szczepieniaZaznaczenie tego pola 
włącza widoczność 
w wyszukiwarce 

dostępnej dla kandydatów



#SZCZEPIMYRAZEMEdycja danych teleadresowych

teleadresowych

Spis treści

Po pierwszym zalogowaniu się do portalu #SZCZEPIMYRAZEM warto sprawdzić i ewentualnie zaktualizować 
dane teleadresowe placówki. 

• Część danych może już być uzupełniona 
• Wpisz dane, które chcesz wyświetlić 

kandydatom. 
• Upewnij się, że nie popełniłeś błędu podczas 

wpisywania
• Kliknij „Zapisz zmiany”

Kliknij tutaj, żeby zmienić dane 
teleadresowe punktu szczepień, które 

będą widoczne dla kandydata

Jeśli jesteś przypisany do kilku punktów    
szczepień, koniecznie wybierz odpowiedni

Strona główna Strona „Edycja danych”



platformy

Informacje dla kandydatów

#SZCZEPIMYRAZEM



• Wejdź na stronę szczepimyrazem.mz.gov.pl

• W drugim lub trzecim kafelku kliknij przycisk „Zarejestruj się”

• Zwróć uwagę, że platforma pozwala kojarzyć kandydatów, którzy chcą: 

• pracować stacjonarnie w punktach szczepień

• współpracować z punktami szczepień jako Mobilne Jednostki Szczepiące

#SZCZEPIMYRAZEMRejestracja w portalu (1)

(kandydat)
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• Podaj adres email, który będzie widoczny dla punktów szczepień

• Określ hasło

• Wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych i kliknij „Zarejestruj się”

• Pozostałe dane kontaktowe będziesz mógł wypełnić później, po zalogowaniu do platformy

• Po zalogowaniu będziesz mógł też włączyć widoczność swojego profilu dla punktów szczepień

#SZCZEPIMYRAZEMRejestracja w portalu (2)

(kandydat)
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#SZCZEPIMYRAZEM

• Wejdź na stronę szczepimyrazem.mz.gov.pl

• W drugim lub trzecim kafelku kliknij przycisk „Zaloguj się”

• Podaj adres e-mail i hasło, które ustawiłeś w czasie rejestracji w portalu 

• Kliknij „Zaloguj”

• Jeśli zapomnisz hasła, możesz je zresetować na tej stronie

Logowanie

Logowanie (kandydat)

Spis treści



#SZCZEPIMYRAZEMPulpit nawigacyjny

Potwierdzenie, że jesteś w 
widoku dla kandydata

Pulpit nawigacyjny (kandydat)

Tutaj możesz usunąć swoje konto z platformy 
#SZCZEPIMYRAZEM

Spis treści

twój.login@email.com     Jak działa aplikacja    Wyloguj

Link do materiałów 
informacyjnych

Wylogowanie 
z portalu

Tutaj możesz uzupełnić swoje dane kontaktowe oraz 
włączyć / wyłączyć widoczność swojego profilu

Tutaj możesz wyszukiwać oferty punktów szczepień

UWAGA: Ta funkcja zacznie działać po wypełnieniu baz 
danych profilami punktów szczepień i kandydatów



#SZCZEPIMYRAZEMAktualizacja profilu (1)

Aktualizacja profilu

Spis treści

• Po wejściu na stronę aktualizacji profilu kandydata pojawi się informacja o aktualnej wersji wpisu. Kliknij przycisk edycji profilu

twój.login@email.com

Przycisk edycji profilu
Informacja o widoczności profilu 

dla punktów szczepień

Twój login



#SZCZEPIMYRAZEMAktualizacja profilu (1)

Aktualizacja profilu
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• Po wejściu w tryb edycji uzupełnij jak najwięcej danych. 

Najbardziej istotne ze względu na możliwość 

wyszukiwania i kontaktu z tobą są:

1. Zaznaczenie widoczności profilu

2. Dane o uprawnieniach i gotowości podjęcia pracy 

zgodnie z wybraną kombinacją uprawnień – np. 

kwalifikacja do szczepień, wykonywanie 

szczepień, praca jako Mobilna Jednostka 

Szczepiąca (MJS)

3. Dane o lokalizacji (województwo, powiat, 

miejscowość)

4. Dane o dostępności w poszczególnych dniach i 

godzinach

1

2

3

4


