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INSTRUKCJA SZOI – DODAWANIE ORAZ WERYFIKACJA PERSONELU UPRAWNIONEGO 
DO WYDAWANIA ŚRODKÓW POMOCNICZYCH  
 
W celu zgłoszenia zmian w elektronicznej ewidencji pracowników dla aptek korzystających 
z SZOI należy zalogować się na portalu SZOI Oddziału Wojewódzkiego NFZ, a następnie: 

I. DODAWANIE OSOBY PERSONELU 

 

1. Wejść w zakładkę Potencjał a następnie Zasoby Apteki ->Zatrudniony personel 

 

2. W zakładce Zatrudniony Personel wejść w -> Zatrudnienie osoby personelu, 
wprowadzić pesel pracownika a następnie uzupełnić w kolejnych zakładkach: 
dane podstawowe, wykształcenie, zawody i specjalność itd.  
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3. Po uzupełnieniu powyższych danych należy wejść w zakładkę miejsca pracy -
->dodawanie miejsca pracy 

 

  

 

 

3.1 Przy dodawaniu miejsca pracy należy stworzyć indywidualny harmonogram 
pracy danej osoby dla wprowadzanego miejsca pracy.   

3.2 Możliwe jest również wprowadzenie harmonogramu analogicznego do godzin 
pracy apteki. W tym celu należy wybrać zamiast harmonogramu 
indywidualnego -> harmonogram wzorcowy i wybrać zdefiniowany wcześniej 
harmonogram dla pracy apteki.  
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4. Po wprowadzeniu danych nowego pracownika należy wybrać zakładkę 
Potencjał -> Wydzielone zasoby apteki -> Ewidencja personelu apteki 

5. W Ewidencji personelu apteki należy wybrać -> Dodawanie personelu 
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6. W celu dodania pracownika do Ewidencji pracy personelu należy wybrać 
z okienka nazwisko pracownika oraz zatwierdzić przyciskiem -> Dalej. 
W kolejnych zakładkach należy wybrać datę zatrudnienia pracownika oraz 
zatwierdzić operację klikając-> Zakończ 
 

 

7. Po zakończeniu operacji w zakładce Ewidencja personelu apteki powinni być 
widoczni wszyscy pracownicy apteki. 

 

 

 

UWAGA! ZGODNIE Z UMOWĄ O WSZYTSKICH ZMIANACH WPROWADZANYCH NA PORTALU SZOI 
(DODANIE PRACOWNIKA, EDYCJA DANYCH PERSONELU, EDYCJA HARMONOGRAMU, 
ROZWIĄZANIE ZATRUDNIENIA Z PERSONELEM) NALEŻY POINFORMOWAĆ TZMO SA NA 2 DNI 
ROBOCZE PRZED ICH WPROWADZENIEM.  
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II. EDYTOWANIE OSOBY PERSONELU 

1. W celu edycji danych personelu lub harmonogramu pracy personelu należy wejść 

w zakładkę -> Personel -> Zasoby apteki -> Zatrudniony personel 
2. W zakładce Zatrudniony personel należy wejść w operacje -> edytuj zatrudnienie 

 

III. ROZWIĄZANIE UMOWY Z PERSONELEM: 

1. W celu rozwiązania umowy z personelem , przy zakończeniu współpracy z daną 

osobą personelu, należy wejść w zakładkę -> Personel -> Zasoby apteki -> 
Zatrudniony personel 

2. W zakładce Zatrudniony personel należy wejść w operacje -> rozwiąż 
zatrudnienie, gdzie należy określić termin z jakim zakończą Państwo współprace 

z daną osobą personelu.  

 

Ważne! w celu zakończenia współpracy z daną osobą personelu NIE UŻYWAMY operacji usuń 
zatrudnienie, gdyż spowoduje to usunięcie danej osoby z systemu wraz z całą historią z nią związaną. Tej 
operacji używa się tylko przy omyłkowym zatrudnieniu osoby.  

UWAGA! ZGODNIE Z UMOWĄ O WSZYTSKICH ZMIANACH WPROWADZANYCH NA PORTALU SZOI (DODANIE 
PRACOWNIKA, EDYCJA DANYCH PERSONELU, EDYCJA HARMONOGRAMU, ROZWIĄZANIE ZATRUDNIENIA 
Z PERSONELEM) NALEŻY POINFORMOWAĆ TZMO SA NA 2 DNI ROBOCZE PRZED ICH WPROWADZENIEM.  
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