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Aktywacja konta 
 

1. Znajdź wiadomość email – wpisz w wyszukiwarkę Twojej poczty elektronicznej 

hasło „TalentPoint”; 

2. Wybierz najnowszą wiadomość email, która przyszła na Twoją elektroniczną 

skrzynkę pocztową z systemu TalentPoint – zwróć uwagę na datę i godzinę, 

najnowszy email może być niekiedy umieszczony na końcu wątku; 

3. Otwórz email; 

4. Kliknij przycisk Aktywuj konto; 
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5. Otworzy się nowa strona w przeglądarce internetowej z polem do wpisania kodu 

sms,  

6. Na Twój numer telefonu przyjdzie sms z kodem, np.: 

 TalentPoint. Kod autoryzacyjny nr 1 : 63679592; 

7. Przepisz uważnie kod i kliknij przycisk Potwierdź; 

8. Pojawi się strona z polami do wprowadzenia nowego hasła: 

9. Wymyśl hasło, przy pomocy którego będziesz logować się do systemu TalentPoint. 

Hasło musi spełniać następujące wymagania: 

• Od 6 do 24 znaków, 

• Co najmniej jedna mała litera (np. a, b, x, z), 

• Co najmniej jedna duża litera (np. A, B, X, Z), 

• Co najmniej jedna cyfra (np. 1, 2, 9, 0), 

• Co najmniej jeden znak specjalny (np. @, $, !, ?, #, &), 

10. Wpisz to samo hasło w polach Hasło i Potwierdź hasło,  
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11. Kliknij przycisk Potwierdź hasło. – Konto zostało aktywowane! 

12. Pojawi się komunikat o nadaniu hasła, kliknij przycisk Zaloguj się.  

13. Pojawi się strona logowania TalentPoint. 

 

Logowanie 
1. Wejdź na stronę https://talentpoint.pl/#/home 

2. Kliknij przycisk Zaloguj;  

3. Jako login wpisz swój numer telefonu lub adres email; 

4. Wpisz hasło, które zostało przez Ciebie nadane w procesie aktywacji konta; 

 

5. Kliknij przycisk Zaloguj. 

https://talentpoint.pl/#/home


5 

 

Uzupełnianie kwestionariusza osobowego 
Po pierwszym zalogowaniu pojawi się kwestionariusz osobowy: 

UWAGA 

Jeśli kwestionariusz osobowy został wcześniej wypełniony przez koordynatora, 

pojawi się profil pracownika. – więcej w sekcji Profil pracownika. 

 
Pola obowiązkowe 

Uzupełniaj pola w kwestionariuszu osobowym – nie wszystkie pola muszą być 

uzupełnione. Po kliknięciu przycisku Dalej system podpowie, które pola są wymagane 

poprzez zaznaczenie ich na czerwono. 
 
Jak uzupełnić pola? 

Uzupełnienie niektórych pól wymaga wybrania wartości z listy, która pojawi się pod 

polem.  

Przykład: 

1. Aby uzupełnić pole Obywatelstwo wpisz 

pierwsze trzy litery: 

2. Następnie kliknij propozycję, która pojawiła 

się pod polem. 
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Profil pracownika 

 

Gdy kwestionariusz osobowy zostanie uzupełniony, od razu po zalogowaniu zobaczysz 

Profil pracownika. Stąd możesz przejść do każdego miejsca w systemie. 

Wejście na Profil pracownika 

Z każdego miejsca w systemie możesz wrócić na Profil pracownika.  

W tym celu kliknij w prawym górnym rogu ekranu przycisk rozwijania. Pojawi się lista. 

Kliknij Profil. Zostaniesz przeniesiony na Profil pracownika.  

 

Zakładki na Profilu pracownika 

Dane osobowe, Dane dodatkowe, Oświadczenia  
Są tu dane podane przez Ciebie podczas uzupełniania kwestionariusza osobowego. 

Możesz je edytować przechodząc do kwestionariusza osobowego – więcej w sekcji Edycja 

kwestionariusza osobowego 
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Umowy 
Znajdują się tu wszystkie umowy zawarte w systemie TalentPoint.   

 Aby zobaczyć umowę kliknij ikonkę lupy.  

Kliknij ikinkę oka by wejść w szczegóły umowy. – znajduje się tutaj zestawienie 

najwaniejszych informacji dotyczących Twojej umowy. 

 

Akceptacja umowy 

Jeśli twoja umowa czeka na zaakceptowanie, ma status W trakcie akceptacji. 

1. Znajdź umowę, którą chcesz zaakceptować w tabeli z umowami; 

2. Wejdź w Szczegóły umowy – kliknij ikonkę oka ; 

3. Kliknij przycisk Zobacz umowę; 

 

4. Przeczytaj umowę, następnie zamknij podgląd umowy; 

5. Zweryfikuj dane umowy znajdujące się w Szczegółach umowy; 

6. Jeśli nie wypełniałeś kwestionariusza osobowego przeczytaj i zaakceptuj 

zgody. Zgody na przetwarzanie danych osobowy i zgoda RODO są 

wymagane; 

7. Po weryfikacji, na dole strony znajdują się dwie możliwości akceptacji 

umowy zlecenie: przez sms i przez podpis elektroniczny. W przypadku 

akceptacji umowy o pracę dostępny jest jedynie sposób przez podpis 

elektroniczny – podpunkt b; 
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a. Aby zaakceptować umowę zlecenie przez sms kliknij przycisk Wyślij kod 

SMS; 

 

Po otrzymaniu sms, przepisz uwżnie kod i kliknij przycisk Zweryfikuj 

kod SMS. W razie pomyłki w kodzie, po kliknięciu przycisku przyjdzie 

do Ciebie nowy SMS -przepisz nowy kod. 

Umowa została zaakceptowana.  

 

b. Aby zaakceptować umowę zlecenie lub umowę o pracę przez podpis, w 

polu Akceptacja podpisem cyfrowym złóż podpis kursorem. W razie 

pomyłki kliknij przycisk Wyczyść. 

Po złożeniu podpisu kliknij przycisk Podpisz umowę. 

Umowa została zaakceptowana. 
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Wypowiedzenie umowy 

 

Wejdź do zakładki Umowy na Profilu pracownika. 

1. W tabeli znajdź umowe, którą chcesz wypowiedzieć – umowa musi mieć 

status „Aktywna”; 

2. Kliknij ikonkę         po prawej stronie tabeli, w kolumnie „Akcje”; 

 

3. Uzupełij formularz wypowiedzenia umowy; 

 

4. Kliknij przycik Zapisz . 

5. Umowa została wypowiedziana. 
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Dokumenty 
W tej zakładce możesz dodawać dokumenty i generować zaświadczenia. 

Dodawanie dokumentu 

1. Kliknij przycisk Dodaj dokument; 

2. Pojawi się okienko odawania dokumentów; 

3. Wybierz typ dokumentu z listy; 

4. Przeciągnij lub wybież plik – dodawaj pliki pojedyńczo; 

5. Uzupełnij opis – jest to pole nieobowiązkowe; 

6. Kliknij przycisk Zapisz. 

Generowanie dokumentu 

W systemie TalentPoint możesz wygenerować następujące pokumenty: 

1. PIT-2; 

2. Zaświadczenie o zatrudnieniu; 

3. Zaświadczenie o wynagrodzeniu; 

4. Pasek wynagrodzeń; 

5. Pasek wynagordzeń wraz z ZUS IMIR. 

Aby wygenerować dokument kliknij przycisk Wygeneruj dokument. 

Zwróć uwagę, że w zakładce Dokumenty są dwa takie przyciski: 

1. Pierwszy znajduje się  w sekcji Dokumenty związane z zatrudnieniem. – tutaj 

wygenerujesz PIT-2; 

2.  Drugi  znajduje się w sekcji Wnioski i zaświadczenia.-tu wygenerujesz pozostałe 

dokumenty.  
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Timesheety 
Ta zakładka służy do rejestrowania czasu pracy. 

Uzupełnianie timesheet 

1. Wybierz umowę w polu Umowa – po prawej stronie pola znajdują się daty 

obowiązywania umowy; 

2. Ustaw właściwy miesiąc rozliczeniowy za pomocą strzałek znajdujących się 

po obu stronach daty nad polem Umowa; 

3. W wierszu z odpowiednią datą kliknij ikonkę „+”; 

4. Pojawi się formularz dodawania czasu pracy; 

5. Pod polem z datą Start wpisz godzinę rozpoczęcia pracy; 

6. Pod polem z datą Koniec wpisz godzinę zakończenia pracy;  

7. Kliknij przycisk Zapisz - system zapiszę godziny pracy lub kliknij Zapisz i 

utwórz nowy – system zapisze godziny pracy i otworzy formularz na kolejny 

dzień. 

Edytowanie czasu pracy 

1. W wierszu z dodanym czasem pracy kliknij ikonkę ołówka ; 
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2. System wyświetli uzupełniony formularz; 

3. Zmień godziny czasu pracy i kliknij Zapisz; 

4. System zmodyfikuje dane w tabeli. 

Kopiowanie godzin pracy na kolejny dzień 

1. W wierszu z dodanym czasem pracy kliknij ikonkę dwóch kartek  

papieru ; 

2. System wyświetli uzupełniony formularz; 

3. Zweryfikuj godziny pracy; 

4. Kliknij przycisk Zapisz; 

5. W kolejnym dniu pojawią się godziny pracy, takie same jak w dniu 

poprzednim; 

Usuwanie godzin pracy 

1. W wierszu z dodanym czasem pracy kliknij ikonkę kosza na śmieci ; 

2. Pojawi się zapytanie o pewność usuwania godzin pracy; 

3. Kliknij Tak; 

4. Godziny pracy w jednym dniu zostaną usunięte. 

 

Członkowie rodziny  
W tej zakładce możesz dodać członka rodziny do systemu i zgłosić go do ubezpieczenia. 

 

Dodawanie członka rodziny 

Kliknij przycisk Dodaj członka rodziny i uzupełnij formularz. 
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 Zgłaszanie członka rodziny do ubezpieczenia 

 Dodaj członka rodziny do systemu. 

 Dodany członek rodziny pojawi się w tabeli Członkowie rodziny. 

 W tabeli, po prawej stronie kliknij ikonkę tarczy i uzupełnij formularz. 

 

 

Nieobecności 
W tej zakładce można zobaczyć dostępne dni urlopu, wysłać wniosek o nieobecność oraz 

zobaczyć wnioski wysłane w przeszłości. 

Wybór umowy 

1. Po najechaniu kursorem na nazwę umowy pojawią się informację jej dotyczące.  

2. Kliknij nazwę umowy.  

3.  Domyślnie są widoczne umowy o statusie Aktywna. Aby zobaczyć wszystkie 

umowy kliknij Pokaż wszystkie umowy.  
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Składanie wniosku o nieobecność 

1. Kliknij przycisk Dodaj wniosek 

2. Pojawi się formularz składania wniosków o nieobecność;  

 

3. W polu Typ nieobecności wybierz jedną opcję z listy; 

4. W polu Rodzaj nieobecności wybierz jedną opcję z listy; 

5. W polu Okres nieobecności kliknij ikonkę kalendarza i wybierz dni dla 

nieobecności w następujący sposób: 

• Kliknij dzień, w którym nieobecność ma się zaczynać; 

• Kliknij dzień, w którym nieobecność ma się kończyć; 
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• Gdy zaznaczysz więcej dni, niż masz dostępnych, system wybierze 

maksymalną długość nieobecności, bez przekraczania limitu; 

• Jeśli chcesz wybrać jeden dzień, kliknij dwa razy to samo pole w kalendarzu; 

 

2. Możesz dodać komentarz do wniosku; 

3. Kliknij przycisk Wyślij do akceptacji – wniosek zostanie wysłany do 

przełożonego; 

4. Kliknij przycisk Zapisz jako roboczy – wniosek nie zostanie wysłany, zostanie 

zapisany w wersji roboczej, którą można wysłać później z zakładki Wnioski; 

5. Po zaakceptowaniu lub odrzuceniu Twojego wniosku przez przełożonego, 

dostaniesz email informacyjny. Możesz również zobaczyć stan swojego wniosku 

w zakładce Wnioski.  

W zakładce Wnioski są również dokumenty zapisane w wersji roboczej – możesz 

stąd je wysłać do akceptacji przełożonego. W tym celu kliknij przycisk 

znajdujący się po prawej stronie tabeli. 

Przełożeni i podwładni 

W tej zakładce znajdują się informacje dotyczące zależności służbowych. 

 

Ilość przepracowanych dni 

Tutaj są zliczane przepracowane przez Ciebie dla każdej umowy w systemie TalentPoint. 

 

Historia zatrudnienia 

W tej zakładce znajduje się Twoja historia zatrudnienia. Aby dodać wpis do Historii 

zatrudnienia kliknij przycisk Dodaj i uzupełnij formularz. 
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Wykształcenie 

Tutaj znajdują się informacje o Twoim wykształceniu. Możesz tu również dodać historię 

Twojej edukacji. – klinik przycisk Dodaj szkołę i uzupełnij formularz. 

 Edycja poziomu wykształcenia 

1. Wejdź w widok edycji kwestionariusza – więcej w sekcji Edycja 

kwestionariusza osobowego 

2. Przejdź do kroku Wykształcenie – Klikaj przycisk Dalej aż pojawi się 

pożądany krok kwestionariusza; 

3. Zmodyfikuj poziom wykształcenia wybierając jedną opcje z listy; 

4. Zapisz zmiany poprzez kliknięcie przycisku Dalej. 

 

Edycja kwestionariusza osobowego 

1. Wejdź na profil pracownika – W prawym górnym rogu 

ekranu, obok swojego imienia kliknij ikonkę: i wybież z 

listy Profil. 

2.  Przejdź do zakładki, którą chcesz edytować; 

3. Kliknij ikonkę ołówka znajdującą się po prawej 

stronie sekcji z danymi; 

 

4. Edytuj dane i kliknij przycisk Dalej; 

5. Za każdym razem, gdy klikniesz przycisk Dalej, system zapiszę zmiany w danym 

kroku kwestionariusza osobowego; 
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Zmiana hasła 
 

1. Zaloguj się do systemu; 

2. W prawym górnym rogu ekranu, obok swojego imienia 

kliknij ikonkę:  

3. Pojawi się lista, kliknij na niej Zmień hasło;  

4. Pojawi się widok zmiany hasła; 

5. Uzupełnij pola, Nowe hasło musi spełniać następujące wymagania: 

• Od 6 do 24 znaków, 

• Co najmniej jedna mała litera (np. a, b, x, z), 

• Co najmniej jedna duża litera (np. A, B, X, Z), 

• Co najmniej jedna cyfra (np. 1, 2, 9, 0), 

• Co najmniej jeden znak specjalny (np. @, $, !, ?, #, &), 

6. Kliknij przycisk Zmień hasło; 

7. Hasło zostało zmienione. 
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Nie pamiętam hasła 
 

1. Wejdź na stronę https://talentpoint.pl/#/home 

2. Kliknij przycisk Zaloguj; 

3. Pojawią się pola do wpisania loginu i hasła oraz przycisk Zaloguj  poniżej;  

4. Kliknij napis Nie pamiętam hasła; 

5. Wpisz adres email podany podczas aktywacji konta; 

6. Zaznacz „Nie jestem robotem”; 

7. Kliknij przycisk „Reset hasła”;  

8. Sprawdź skrzynkę emailową – przyjdzie na wpisany przez Ciebie adres email – 

Nie możesz znaleźć wiadomości email? – wpisz w wyszukiwarkę skrzynki 

pocztowej hasło „talentpoint”, sprawdź również folder Spam; 

9. Otwórz emaila i kliknij przycisk Zmiana hasła; 

10. Otworzy się nowa strona w przeglądarce internetowej z polem do wpisania 

nowego hasła; 

 

https://talentpoint.pl/#/home
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11. Wpisz nowe hasło musi ono spełniać następujące wymagania: 

Hasło musi spełniać następujące wymagania: 

• Od 6 do 24 znaków, 

• Co najmniej jedna mała litera (np. a, b, x, z), 

• Co najmniej jedna duża litera (np. A, B, X, Z), 

• Co najmniej jedna cyfra (np. 1, 2, 9, 0), 

• Co najmniej jeden znak specjalny (np. @, $, !, ?, #, &), 

12. Potwierdź nadanie nowego hasła poprzez kliknięcie przycisku Zmień hasło; 

13. Hasło zostało zmienione, teraz możesz się zalogować przy jego użyciu. 
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Pomoc techniczna 
 

Aktywacja konta 
 

1. Nie mam emaila aktywacyjnego. 

ROZWIĄZANIE:  

Skontaktuj się z koordynatorem/opiekunem/ rekruterem/ pracodawcą, aby 

sprawdzić, czy masz przyznane konto pracownika/zleceniobiorcy w TalentPoint.  

Jeśli otrzymasz pozytywną informację zwrotną to odszukaj wiadomość e-mail pod 

hasłem TalentPoint.   

Nie zapomnij sprawdzić folderu SPAM. 

 

2. Dalej nie mogę znaleźć emaila aktywacyjnego. 

ROZWIĄZANIE: 

 Poproś koordynatora o wysłanie kolejnego emaila. 

3. Po wpisaniu kodu sms i jego zatwierdzeniu przyszedł nowy kod sms. 

 

ROZWIĄZANIE:  

 

Uważnie przepisz nowy kod sms, gdy zatwierdzony zostanie nieprawidłowy kod, 

wysyłany jest kolejny sms z nowym kodem. Zwróć uwagę na numerację smsów. 

 

4. Po wpisaniu i zatwierdzeniu kodu sms pojawia się komunikat: „Token aktywacyjny 

wygasł lub jest nieprawidłowy! Sprawdź, czy w skrzynce pocztowej nie znajduje się 

nowszy email aktywacyjny.”  
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ROZWIĄZANIE:  

Sprawdź, czy otwarta przez Ciebie aktywacyjna wiadomość email, która przyszła z systemu 

TalentPoint, jest na pewno najnowsza. Aktywacja konta przez starsze wiadomości jest 

niemożliwa. Zwróć uwagę na to, że w niektórych skrzynkach emailowych najnowsze 

wiadomości email mogą pojawiać się na dole wątku. 

5. Po kliknięciu przycisku Aktywuj konto pojawia się strona z komunikatem: „Token 

aktywacyjny wygasł lub jest nieprawidłowy! Sprawdź, czy w skrzynce pocztowej nie 

znajduje się nowszy email aktywacyjny.”, w polu do wpisania kodu jest komunikat 

o wpisaniu kodu sms nr. 0. 

 

ROZWIĄZANIE: Twoje konto zostało aktywowane. Zaloguj się na stronie: 

https://talentpoint.pl/  

 

Kwestionariusz osobowy 
 

1. Nie mogę uzupełnić pola Gmina/Dzielnica dla 

Warszawy/Krakowa/Łodzi/Poznania/Wrocławia 

 

ROZWIĄZANIE:  

 

• W przypadku Warszawy wpisz nazwę dzielnicy, w której mieszkasz, np. 

Włochy; 

• W przypadku Łodzi, Krakowa, Wrocławia, Poznania wpisz nazwę miasta, np. 

„Łódź”, i wybierz odpowiednią dzielnicę z listy, np. Łódź-Bałuty. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

https://talentpoint.pl/
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2. Czy muszę dodawać do systemu Członka rodziny podczas uzupełniania 

kwestionariusza osobowego, czy mogę zrobić to później? 

 

ROZWIĄZANIE:  

 

Członka rodziny można dodać po uzupełnieniu kwestionariusza osobowego. Warto 

zrobić to od razu, gdyż dodanie małoletniego dziecka ma wpływ na to jakie pytanie 

będą się pojawiały w kolejnym kroku kwestionariusza osobowego - w 

Oświadczeniach. 

 

3. Chcę edytować Oświadczenia, a system odsyła mnie do kroku pierwszego:  

Dane  osobowe 

 

ROZWIĄZANIE:  

Na poprzednich krokach kwestionariusza osobowego nie zostały uzupełnione 

ważne informacje. Przejdź do kroku Oświadczenia klikając przycisk Dalej, gdy jakieś 

pole będzie wymagało uzupełnienia system uniemożliwi przejście do kroku 

kolejnego, a to pole zostanie zaznaczone na czerwono. 

 

Zaświadczenia 
 

1. Gdy chcę wygenerować zaświadczenie wyświetla się komunikat: Nie można na 

zaświadczeniu uwzględnić zarobków, w sytuacji gdy nie zostało jeszcze dokonane rozliczenie 

za dany okres po stronie systemu kadrowo-księgowego 

 

ROZWIĄZANIE: 

Umowa nie została rozliczona w systemie kadrowo-księgowym. Gdy takie 

rozliczenie będzie dokonane, zaświadczenie się wygeneruje. 
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Timesheety 
 

1. Nie mogę edytować/dodawać czasu pracy, wszystkie przyciski są szare i 

nieaktywne. 

 

ROZWIĄZANIE: 

 

 Ewidencja czasu pracy została już zatwierdzona przez koordynatora, stąd brak 

możliwości edycji. Skontaktuj się z koordynatorem, aby cofnął akceptację, wtedy 

Timesheety będą możliwe do edycji/uzupełnienia. 

 

2. Nie mogę wprowadzić godzin dla żadnego dnia. 

 

ROZWIĄZANIE: 

 

 Sprawdź, czy została wybrana umowa o pracę. Obecnie można dodawać godziny 

pracy jedynie dla umów zlecenie. 

 

Nieobecności 
 

1. Tabela Wymiar urlopu za rok bieżący jest pusta. 

 

ROZWIĄZANIE: 

 Wymiar urlopu nie został jeszcze naliczony w systemie kadrowo księgowym. 

Skontaktuj się z koordynatorem w tej sprawie. 

 

 

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na problem napotkany w systemie TalentPoint? 

 Skontaktuj się z pomocą techniczną: 

pomoc@talentpoint.pl 

Opisz dokładnie swój problem, jeśli to możliwe, załącz zrzut z ekranu. 
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