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Logowanie
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Logowanie do Systemu Dystrybucji Szczepionek (SDS)
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W celu zalogowania do Systemu Dystrybucji Szczepionek w Punkcie Szczepień niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego.
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Strona główna
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Po zalogowaniu do SDS pojawi się okienko – wybierz co chcesz zrobić.

Strona główna – co chcesz zrobić w SDS?
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Zamówienia 
szczepionek
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Składanie zamówienia na szczepionki 

Wybierz podmiot, dla którego chcesz zamówić 

szczepionki

Wybierz osobę kontaktową

Wybierz specyfikację szczepionki. 

Po wybraniu pojawią się 

szczegółowe informacje, w tym 

minimalna ilość zamówienia danej 

szczepionki 

Wybierz liczbę opakowań jaką chcesz 

zamówić

Kliknij na “Prześlij”
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Po złożeniu zamówienia istnieje możliwość sprawdzenia 
statusu w portalu

W zakładce “Zamówienia szczepionek” nie ma możliwości edycji danych. 

Istnieje możliwość anulowania zamówienia tylko wtedy, kiedy ma status “Zarejestrowano”.

Zamówienie szczepionek jest jednopozycyjne, szczepionki i materiały pomocnicze są realizowane oddzielnie. 

Przejdź do zakładki “Zamówienia szczepionek, 

żeby sprawdzić status zamówienia
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Co oznaczają poszczególne statusy zamówienia?
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Zarejestrowane

Zaakceptowane

W trakcie realizacji 

Częściowo zrealizowane 

Zrealizowane 

Anulowane 

Odrzucone przez hurtownię 

Zamówienie zostało wysłane do ARM. Kiedy zamówienie ma status “Zarejestrowane” można je 

jeszcze anulować w systemie.

Zamówienie zostało zweryfikowane i przesłane do hurtowni.

Zamówienie zostało wysłane z hurtowni.

Część zamówienia została dostarczona do Punktu Szczepień. Jest to status końcowy - nie 

uwzględnia dostarczenia pozostałej części w innym terminie. 

Całość zamówienia została dostarczona do Punktu Szczepień.

Zamówienie zostało anulowane.

Zamówienie zostało odrzucone przez hurtownię.
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Straty 
raportowane
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Raportowanie strat (1/2)

Przejdź z głównego ekranu do zakładki 

“Straty raportowane”, a następnie kliknij na 

“Zarejestruj stratę” w celu zarejestrowania 

straty
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Raportowanie strat (2/2)

Uzupełnij pola dotyczące straty:

• Podmiot raportujący stratę

• Utracona szczepionka

• Liczba utraconych dawek

• Przyczyna straty

• Data zdarzenia

• Numer serii szczepionki (opcjonalnie)

• Komentarz

Następnie kliknij “Wyślij”

Punkt Szczepień może samodzielnie zgłosić straty w SDS.

ARM również może zgłosić straty dla danego Punktu Szczepień.
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Moje punkty 
szczepień
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W zakładce “Moje punkty szczepień” można zobaczyć informacje dot. punktu/punktów szczepień przypisanych do danego użytkownika.

W sytuacji kiedy dane są niepoprawne należy zgłosić się do NFZ, w celu aktualizacji danych. 

Moje punkty szczepień
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kontaktowe 
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Osoby kontaktowe w punkcie (1/2)

W zakładce “Osoby kontaktowe w punkcie” można zobaczyć przypisane osoby kontaktowe dla danego punktu szczepień. Upewnij się, że dane są 

poprawne w szczególności telefon komórkowy, ponieważ na niego będzie wysyłany kod odbioru szczepionek. 
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Osoby kontaktowe w punkcie (2/2)

W razie potrzeby można edytować istniejący kontakt lub dodawać nową osobę kontaktową dla danego punktu szczepień. 

Utworzony nowy kontakt będzie wysłany do akceptacji NFZ. Po walidacji kontaktu użytkownik będzie miał możliwość logowania się w systemie.

Uzupełnij wszystkie pola obowiązkowe, żeby 

dodać nową osobę, a następnie kliknij na 

“Prześlij”

Jeżeli użytkownik zostanie przypisany do podmiotu nadrzędnego będzie 

miał możliwość zamawiania szczepionek dla wszystkich podmiotów 

podrzędnych.

Jeżeli użytkownik zostanie przypisany do podmiotu podrzędnego będzie 

miał możliwość zamawiania szczepionek tylko dla swojego Punktu 

Szczepień.  
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Numery 
kontaktowe
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Numery kontaktowe

Infolinia techniczna CeZ

eRejestracja 1 6-21h7/7

2 eSkierowanie na szczepienie i eKarta Szczepień 6-21h7/7

3 System Dystrybucji Szczepionek 8-15h.pon.- pt.

4 Status zamówienia szczepionek (przekierowanie na IVR do ARM) 8-18h.pon.- pt.

19 457 sds@cez.gov.pl

Infolinia merytoryczna NFZ

989



Dziękujemy


