Szanowni Państwo,
Miło nam poinformować, że uruchomiliśmy nowy, łatwiejszy w obsłudze portal internetowy służący do składania oświadczeń o
pracy w kraju. Pod adresem https://portal.promedica24.pl/ zostało Państwu utworzone konto, dostępne od następnego dnia
po spotkaniu rekrutacyjnym lub zgłoszeniu adresu e-mail. Zachęcamy do uaktualniania adresu e-mail oraz korzystania z Portalu,
który ułatwi i przyśpieszy raportowanie pracy w Polsce.

Poniżej znajduje się krótka instrukcja korzystania z Portalu
1. Logowanie do portalu
Należy wejść pod adres https://portal.promedica24.pl/. Dodatkowo na stronie Promedica24 https://promedica24.com.pl/ w
lewym dolnym rogu również znajdą Państwo przekierowanie na Portal Internetowy.

1.1 Pojawi się poniższy komunikat. W celu zalogowania się do portalu należy wprowadzić adres e-mail (zgłoszony do
Promedica24 przy podpisywaniu umowy) we wskazanym polu i zatwierdzić klikając przycisk DALEJ.

1.2 Na podany adres e-mail zostanie przesłany jednorazowy KOD DOSTĘPU, który należy wprowadzić we wskazanym polu i
zatwierdzić klikając przycisk DALEJ. Po tych czynnościach nastąpi przekierowanie do Państwa konta.
UWAGA: KOD DOSTĘPU jest kodem jednorazowym. Kod będzie generowany za każdym razem w ten sam sposób w
momencie logowania do Portalu.

2. Złożenie oświadczenia w Portalu
2.1 Oświadczenie w Portalu za wybrany i zakończony lub obecnie trwający miesiąc należy złożyć klikając przycisk WYPEŁNIJ.
Poniżej wizualizacja z Portalu.
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2.2 Po naciśnięciu przycisku WYPEŁNIJ, pojawi się oświadczenie, które należy wypełnić w taki sposób, w jaki wypełniają Państwo
formę papierową oświadczenia. Oświadczenie zawiera informacje jakie usługi w Polsce należy wykonać i ile czasu powinny
one zająć. Po wypełnieniu oświadczenia, czyli zamieszczeniu informacji o miejscu wykonywania usługi, należy kliknąć
przycisk ZATWIERDŹ. Po kliknięciu przycisku ZATWIERDŹ, oświadczenie zostanie automatycznie przesłane do akceptacji
Promedica24 i będzie już niemożliwe do edycji.

2.3 Oświadczenie w portalu za przyszły miesiąc przybiera status PRZYSZŁE i będzie możliwe do złożenia najwcześniej w miesiącu,
którego dane oświadczenie dotyczy.

2.4 Po naciśnięciu przycisku PRZYSZŁE, pojawi się oświadczenie, które jest niemożliwe do edycji. Oświadczenie jest tylko
informacją jakie usługi i w jakim zakresie czasowym powinny zostać wykonane we wskazanym miesiącu.

3. Sprawdzenie statusu oświadczenia
3.1 Po kilku dniach od złożenia oświadczenia w Portalu będą Państwo mogli zweryfikować jego status. Mogą wystąpić
następujące statusy:
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Przyjęte – oświadczenie zostało sprawdzone oraz zaakceptowane przez Promedica24.



Popraw – oświadczenie wymaga korekty. Proszę oczekiwać na kontakt telefoniczny ze strony Menadżera, który omówi z
Państwem wymagane zmiany w oświadczeniu. Po kliknięciu przycisku POPRAW otworzy się oświadczenie, które zostało
błędnie złożone (zarówno złożone drogą internetową, jak i papierową) i będzie możliwa jego korekta.



W trakcie weryfikacji – weryfikacja oświadczenia po stronie Promedica24.

4. Zaległe oświadczenia
4.1 W portalu wciąż będą Państwo mieli możliwość złożenia zaległych oświadczeń. Po naciśnięciu przycisku WYPEŁNIJ na
oświadczeniu, które dotyczy 2016 roku, ukaże się formularz oświadczenia obowiązujący w ubiegłym roku. Zatwierdzenie
oświadczenia, następuje po naciśnięciu przycisku ZATWIERDŹ.

5. Wylogowanie z Portalu
5.1 W celu wylogowania z portalu należy nacisnąć przycisk WYLOGUJ SIĘ. Przycisk znajduje się w prawym górnym rogu ekranu.

6. Oświadczenie złożone w formie papierowej
6.1 Oświadczenia składane w formie papierowej są cały czas przyjmowane. Jednak treść tych oświadczeń nie będzie widoczna
w Portalu. Znajdą tam Państwo jedynie informację, czy te oświadczenia zostały złożone i czy są one poprawne. W przypadku
niepoprawnych oświadczeń, zobaczą Państwo komunikat jak w punkcie 3.1 POPRAW i będzie możliwa jego korekta drogą
papierową lub poprzez uzupełnienie oświadczenia w portalu.
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