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1.00

2020-01-18

CeZ

2.1.01

Utworzenie dokumentu

2.00

2021-02-03

CeZ

2.02.1

Dodanie opisu dla wniosków

3.00

2021-02-15

CeZ

2.02.2

Dodanie nowych funkcjonalności dla wniosku

4.00

2021-02-22

CeZ

2.03.2

Dodanie opisu dla przelewów dla podmiotów

5.00

2021-03-03

CeZ

2.04.1

Dodanie opisu dla edycji rezydenta,
rezydentury, parametrów rezydentury

6.00

2021-03-12

CeZ

2.04.2

Dodanie opisu dla dodawania rezydenta z SMK

2.04.3

Dodanie opisu dla zdarzeń-złożenie deklaracji,
dodawania rezydenta spoza SMK, dodawania
deklaracji, dodawania okresów
nieodprowadzania składki na FP, dodawania
okresów odprowadzania składki FEP

7.00

2021-03-19

CeZ

8.00

2021-04-07

CeZ

2.04.4

Dodanie opisu dla usuwania rezydenta,
zdarzenia, okresu rozliczeniowego dla dyżurów,
załącznika 1 z listą postępowań
kwalifikacyjnych

9.00

2021-04-19

CeZ

2.04.5

Dodanie opisu dla obsługi załączników przy
dodawaniu, edycji rezydenta, zbiorowego
przekazywania wniosków do MZ

10.00

2021-05-07

CeZ

2.04.6

Dodanie opisu dla kolejnych zdarzeń absencji:
L4, L4 ciążowe, urlop macierzyński

11.00

2021-05-24

CeZ

2.04.7

Dodanie opisu kolejnych zdarzeń oraz
przeglądu zdarzeń dla rezydenta

11.01

2021-06-07

CeZ

2.04.7.1
2.04.7.2

Uwzględnienie nowych funkcjonalności i uwag
MZ do dokumentu

12.00

2021-06-22

CeZ

2.04.8

Dodanie nowych zdarzeń i statusu rezydentury.

13.00

2021-07-19

CeZ

2.05.0

Dodanie rodzajów wniosków

14.00

2021-08-09

CeZ

2.05.1

Dane rezydenta

15.00

2021-07-16

CeZ

2.05.2

Zmiany w zakresie wniosku wyrównującego
oraz szegółów wyrównania
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Wprowadzenie
Niniejszy dokument opisuje sposób użytkowania systemu SIR przez użytkowników Podmiotu w zakresie
zarządzania parametrami podmiotu, listy rezydentów. Dokument zawiera zrzuty ekranów z kolejno
opisanymi krokami i jest skierowany do osób odpowiedzialnych za obsługę wniosków po stronie Podmiotu.

1. Słownik pojęć i skrótów
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

Administrator lokalny/Administrator – użytkownik systemu po stronie podmiotu z uprawnieniami
zarządzania użytkownikami oraz danymi podmiotu. Administrator nabywa uprawnienia na
podstawie przypisania do księgi w RPWDL lub poprzez nadanie uprawnień w systemie.
eGate – system do składania podpisów kwalifikowanych
EPLOZ – Elektroniczna Platforma Logowania Ochrony Zdrowia. System do uwierzytelniania
użytkowników SIR ( https://eploz.ezdrowie.gov.pl/ ).
Kalkulacja – jest to maksymalna wysokość środków przeznaczona na realizację umowy rezydenckiej
ogółem oraz w poszczególnych latach zatrudnienia rezydenta.
MZ – Ministerstwo Zdrowia/Minister Zdrowia.
Okres rozliczeniowy – okres w jakim podmiot rozlicza godziny dyżurów rezydenta w specjalizacji
dyżurującej
RK– Departament Rozwoju Kadr Medycznych w MZ.
RKR- Wydział Umów Rezydenckich w Departamencie Rozwoju Kadr Medycznych w MZ.
Podmiot/Zakład – oznacza jednostkę szkolącą lekarzy rezydentów, występującą do MZ z wnioskiem
o finansowanie rezydentur.
Przelew - Wysokość należnych środków wynikających ze złożonego i zaakceptowanego wniosku.
Plik tekstowy o określonej strukturze generowany w systemie SIR po dokonaniu Rozliczenia
zapisywany na dysku lokalnym. Operacja realizacja przelewu finansowego odbywa się po
zaimportowaniu Przelewu do systemu finansowego, natomiast SIR umożliwia odnotowanie statusu
przelewu finansowego. (1 wniosek -> 1 przelew)
Rezydent – jest to lekarz odbywający specjalizację w trybie rezydentury. Rezydent nie jest Stroną
umowy, ale wszystkie kalkulacje związane z finansowaniem i rozliczaniem umowy są prowadzone
w rozbiciu na poszczególnych rezydentów.
Rezydentura – jest to jeden z trybów odbywania specjalizacji lekarskich. Rezydentura jest
finansowana ze środków MZ na podstawie wniosków składanych przez podmiot.
RPWDL – Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl/ )
SIR 2.0/ System – System Informatyczny Rezydentur.
Składka wypadkowa – wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe w roku
składkowym, który trwa od 1 kwietnia do 31 marca roku następnego. Współczynnik jest składową
pochodnej od wynagrodzenia.
Specjalizacja lekarska – dziedzina medycyny, w której rezydent odbywa szkolenie specjalizacyjne
Wniosek - wniosek składany do Ministerstwa Zdrowia w Systemie Informatycznym Rezydentur 2.0
o przekazanie środków na pokrycie kosztów związanych z zatrudnieniem rezydentów.
Zdarzenie – informacja ważna dla realizacji obustronnie podpisanej umowy rezydenckiej. Zdarzenia
mogą być zgłaszane przez Podmiot/Zakład lub Departamenty Ministerstwa Zdrowia (np. zmiana
stawek wynagrodzenia) i służyć do wprowadzania określonych parametrów dla rezydenta (np.
deklaracja) lub przedłużeniu rezydentury rezydenta (np. zdarzenie urlopu macierzyńskiego).
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2. Uruchomienie aplikacji SIR 2.0
W celu uruchomienia aplikacji SIR należy otworzyć przeglądarkę internetową np. „Google Chrome” i wpisać
adres strony: https://sir2.ezdrowie.gov.pl/ .
Uwaga! Jeśli użytkownik posiada konto Administratora RPWDL i chce się zalogować do SIR2 jako
Administrator RPWDL, aby dodać użytkowników, wówczas musi wybrać opcję Zaloguj się jako
administrator RPWDL. Po tej czynności powinien korzystać wyłącznie z konta EPLOZ oraz opcji logowania
do Zaloguj się kontem EPLOZ.
Na wyświetlonej stronie należy kliknąć Zaloguj się w górnym prawym rogu ekranu a następnie kliknąć
przycisk Zaloguj się kontem EPLOZ.

Rysunek 1 Logowanie użytkownika podmiotu
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Rysunek 2 Logowanie użytkownika SIR przez EPLOZ

Następnie należy wprowadzić swój login i hasło konta dostępowego z EPLOZ i zatwierdzić wprowadzone
dane przyciskiem Zaloguj się.
Uwaga! Konto użytkownika musi być wcześniej dodane do SIR2 przez Administratora podmiotu na
podstawie danych: imię, nazwisko, nazwa użytkownika (login z EPLOZ).
Uwaga! Jeśli nie pamiętasz swojego hasła do logowania, użyj opcji Nie pamiętasz hasła? Odzyskaj je. Jeśli
jesteś nowym użytkownikiem, wybierz opcję Logujesz się po raz pierwszy? Zarejestruj się.
Po poprawnym uwierzytelnieniu strona przekierowuje do strony głównej aplikacji SIR. Jeżeli użytkownik jest
uprawniony do więcej niż 1 Podmiotu, powinien wybrać z listy Podmiot, w kontekście którego chce być
zalogowany.

Rysunek 3 Wybór kontekstu logowania
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3. Funkcjonalność po zalogowaniu
Po poprawnym zalogowaniu, system udostępnia użytkownikowi opcje właściwe do przypisanej roli.

Rysunek 4 Strona główna użytkownika podmiotu

Aktualnie dostępne są sekcje Podmiot, Upoważnienia do podpisu, Rezydenci, Parametry podmiotu
i Wnioski. Pozostałe elementy będą udostępniane w czasie umożliwiającym terminową realizację obsługi
wniosków. Dla pierwszego wniosku ograniczone są też funkcjonalności dodawania rezydentów i edycji osób
do podpisu.
W celu prawidłowego przekazania i podpisania wniosku do MZ, podmiot, który obsługiwał umowy
rezydenckie w poprzednich postępowaniach powinien zweryfikować kompletność i poprawność
przeniesionych danych w zakresie: dane bankowe, dane kontaktowe, osoby upoważnione do podpisu,
lekarze rezydenci, parametry podmiotu.

3.1. Dane podmiotu
Po kliknięciu Przejdź w sekcji Podmiot, użytkownik uzyskuje dostęp do informacji identyfikujących podmiot.
Dane podstawowe są pobierane/aktualizowane automatycznie z RPWDL po zalogowaniu się użytkownika
do SIR według aktualnych informacji zarejestrowanych w RPWDL. W Systemie Informatycznym Rezydentów
nie ma możliwości edycji danych, które znajdują się w sekcji Dane podstawowe oraz Adres podmiotu. Jeżeli
dane pobrane do SIR wymagają poprawienia, zmianę należy wprowadzić w rejestrze źródłowym, tj.
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w RPWDL i ponownie zalogować się do SIR w celu zaktualizowania informacji. Z RPWDL pobierane są dane –
Pełna nazwa podmiotu, NIP, Numer księgi, REGON, Nazwa organu tworzącego, Nazwa formy
organizacyjno-prawnej, Kod organu tworzącego, Kod formy organizacyjno-prawnej oraz dane adresowe.
Natomiast Logo jest unikalnym identyfikatorem podmiotu nadawanym przez MZ.

Rysunek 5 Dane podmiotu - dane podstawowe

Rysunek 6 Dane podmiotu - dane adresowe

Edycja danych bankowych, w tym numeru rachunku bankowego, jest dostępna tylko w roli Administratora
podmiotu. Użytkownik podmiotu ma natomiast podgląd do tych informacji i może zweryfikować ich
poprawność.
W przypadku występowania przelewu w statusie Wysłany do systemu przelewowego, nie będzie możliwa
edycja atrybutów przez użytkownika:
•
•

Numer konta bankowego
Nazwa podmiotu w banku

W takim przypadku na ekranie zaprezentowany zostanie użytkownikowi komunikat: Nie ma możliwości
zmiany danych dotyczących rachunku bankowego, ponieważ istnieje przelew wysłany do systemu
przelewowego i oczekujący na realizację.
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Rysunek 7 Dane podmiotu - dane bankowe

Do edycji przez użytkownika podmiotu jest natomiast udostępniona sekcja Kontakty, która umożliwia
zaktualizowanie kontaktowych numerów telefonicznych oraz adresu email. W celu dodania nowego
kontaktu należy wybrać przycisk Dodaj kontakt, w zaprezentowanych polach wybrać Rodzaj kontaktu
z listy rozwijanej, uzupełnić pole Wartość i opcjonalnie pole Opis oraz kliknąć Dodaj kontakt. Użytkownik
ma również możliwość wycofania się z operacji dodawania nowej pozycji do listy klikając przycisk Anuluj.
W celu usunięcia kontaktu z listy należy kliknąć przycisk z ikonką kosza umieszczony przy wybranej pozycji.
Dodawanie i usuwanie danych kontaktowych jest również udostępnione w roli użytkownika podmiotu.

Rysunek 8 Dane podmiotu - dane kontaktowe
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Rysunek 9 Dodawanie i usuwanie kontaktu

Zmiany wprowadzone na liście kontaktów należy zapisać za pomocą przycisku Zapisz umieszczonego na
końcu strony Dane podmiotu.
Uwaga! Wymagany jest minimum jeden kontakt z adresem email oraz jeden kontakt z numerem telefonu.

3.2. Osoby upoważnione do podpisu
Użytkownik ma możliwość dodawania oraz edycji osób upoważnionych składania podpisów elektronicznych
na dokumentach Wniosków przekazywanych do MZ. W celu przejścia do listy osób upoważnionych do
podpisu należy wybrać Przejdź do listy w sekcji Upoważnienia do podpisu na stronie głównej. Filtry Imię,
Nazwisko, Data obowiązywania, Pełnomocnictwo umożliwiają wyszukiwanie użytkowników według
zadanych kryteriów.
W przypadku, gdy użytkownicy byli wcześniej zgłoszeni do podpisywania dokumentów umów w SIR 1.0,
zostaną przeniesieni do podpisywania dokumentów w SIR 2.0. Aktualnie, udostępniona jest modyfikacja
istniejących rekordów bez możliwości ich usuwania oraz dodawanie nowych pozycji do listy. Modyfikacje
wprowadzane na liście osób upoważnionych do podpisu będą weryfikowane przez Ministerstwo Zdrowia po
podpisaniu i przekazaniu wniosku o wydatkowanych środkach w minionym okresie.
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Rysunek 10 Lista osób upoważnionych do podpisu

W celu modyfikacji istniejącej pozycji należy kliknąć przycisk Edytuj. Zmiany można wprowadzić w zakresie
załącznika KRS, daty obowiązywania upoważnienia, wartości pola Pełnomocnictwo, załącznika
Pełnomocnictwo. Datę obowiązywania upoważnienia do podpisu można ustawić jako bezterminową lub
wybrać z kalendarza konkretną wartość. Zmiana załącznika polega na wskazaniu nowego pliku. Po zapisaniu
zmiany, poprzedni załącznik zostanie zastąpiony nowym. W celu zapamiętania wprowadzanych zmian,
należy kliknąć przycisk Zapisz. Aktualnie funkcjonalność usuwania użytkowników z listy osób
upoważnionych jest w trakcie realizacji.

Rysunek 11 Edycja osoby upoważnionej do podpisu
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Dla nowych użytkowników korzystających z systemu, którzy nie mieli wcześniej wskazanych osób do
składania podpisów, system udostępnia funkcjonalność dodawania nowych pozycji do listy.
Uwaga! Z uwagi na ograniczenia funkcjonalności usuwającej zapisane pozycje, należy zachować szczególną
uwagę przy wprowadzaniu danych. W celu wskazania osoby upoważnionej, należy kliknąć przycisk Dodaj
osobę upoważnioną.
W nowym oknie Dodawanie osoby upoważnionej, należy wskazać osobę spośród użytkowników
przypisanych do podmiotu na podstawie loginu z e-PLOZ. Obligatoryjne jest także ustawienie daty
obowiązywania upoważnienia poprzez wybór wartości z kalendarza lub wybranie opcji Bezterminowo. Po
upływie terminu obowiązywania, użytkownik automatycznie utraci uprawnienia do podpisywania
wniosków. W celu potwierdzenia uprawnień do podpisywania dokumentów należy załączyć plik KRS lub
CEIDG w przypadku osoby fizycznej. W przypadku spółki cywilnej, w miejscu przewidzianym dla KRS należy
załączyć zeskanowane do jednego pliku: wypis z rejestru wojewody oraz CEIDG wszystkich wspólników.
W przypadku, gdy użytkownik będzie wskazany z pełnomocnictwa, należy załączyć stosowny dokument
(skan lub dokument elektroniczny) podpisany przez osobę wskazaną w KRS/CEIDG. Pozycja zostanie dodana
do listy, jeżeli użytkownik uzupełni wszystkie pola wymagane i kliknie Zapisz. W przypadku rezygnacji
z wprowadzania zmian, kliknięcie Anuluj zamknie okno i przekieruje użytkownika z powrotem do listy.
Uwaga! W przypadku oznaczenia kilku osób do podpisywania umowy, system będzie wymagał złożenia
podpisu przez wszystkich wskazanych użytkowników.

Rysunek 12 Dodawanie osoby upoważnionej do podpisu

3.3. Parametry podmiotu
Moduł obejmuje Stawkę wypadkową niezbędną do wyliczenia pochodnej w kalkulacji rezydenta oraz
parametr Okresu rozliczeniowego dla dyżurów.
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3.3.1. Stawka wypadkowa
W celu przejścia do listy stawek wypadkowych podmiotu należy wybrać Lista stawek podmiotu na stronie
głównej. System wyświetli listę pozycji od najstarszej do aktualnie obowiązującej, która ma datę
obowiązywania Bezterminowo.

Rysunek 13 Lista stawek wypadkowych podmiotu

W celu dodania nowej pozycji, należy kliknąć Ustaw nową wysokość stawki.

Rysunek 14 Dodawanie nowej stawki wypadkowej

W nowo otwartym formularzu należy wprowadzić Wartość, Datę początku obowiązywania oraz wskazać
Miesiąc wypłaty wynagrodzenia za miesiąc marzec, w celu pobrania do wyliczenia kalkulacji właściwej
stawki wypadkowej w miesiącu zmiany współczynnika. Zapisanie nowego ustawienia poprzez kliknięcie
Dodaj spowoduje zapisanie nowej wartości stawki z datą obowiązywania Bezterminowo i powrót na listę
stawek. Zmiana zaktualizuje dotychczasową najnowszą stawkę ustawiając jej datę obowiązywania o jeden
dzień wcześniej niż data początku obowiązywania nowo wprowadzonej stawki. Jednocześnie system
uniemożliwia użytkownikowi dodanie wysokości stawek, które nachodzą na siebie okresami obowiązywania
oraz takich, pomiędzy którymi nie jest zachowana ciągłość.
System udostępnia także użytkownikowi możliwość edycji pozycji zapisanych na liście stawek
wypadkowych. W celu przejścia w tryb edycji, należy kliknąć Popraw. System udostępni formularz
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z możliwością zmiany w polu Wartość, Data początku obowiązywania i Miesiąc wypłaty wynagrodzenia za
miesiąc marzec. System zapisze wprowadzone zmiany po kliknięciu przycisku Zapisz.

Rysunek 15 Edycja stawki wypadkowej

3.3.2. Okres rozliczeniowy dla dyżurów
W celu przejścia do okresów rozliczeniowych podmiotu należy wybrać Lista okresów rozliczeniowych dla
dyżurów w sekcji na stronie głównej lub Okresy rozliczeniowe w menu po lewej stronie. Wprowadzenie
okresu rozliczeniowego jest konieczne do wystawienia wniosku dla rezydentów.
Lista prezentuje informacje o długości, miesiącu początku oraz datach obowiązywania okresów
rozliczeniowych dla całego podmiotu. Podmiot ma możliwość określenia stosowanego w jednostce okresu
rozliczeniowego dla dyżurów przyjmując wartości podziału 1/2/3 lub 4 miesiące oraz początku
obowiązywania tego okresu.
System udostępnia funkcjonalność dodania okresu rozliczeniowego za pomocą opcji Dodaj nowy okres
rozliczeniowy, jeśli jest taka konieczność. Nowy okres rozliczeniowy będzie widoczny na liście okresów
rozliczeniowych.
Uwaga! Zmiany okresu muszą spełniać wymagania umożliwienia zamknięcia wcześniejszego okresu
rozliczeniowego. Edycja okresu rozliczeniowego ma umożliwiać modyfikację ostatniego okresu
rozliczeniowego w zakresie długości trwania i obowiązywania od.

Rysunek 16 Okres rozliczeniowy dla dyżurów

20 Z 97

Podręcznik użytkownika SIR 2.0. – Rola: Użytkownik Podmiotu

Funkcjonalność po zalogowaniu

W formularzu należy uzupełnić pole Długości okresu (1/2/3/4 miesiące) oraz datę w polu Obowiązuje od.
Kliknięcie przycisku Dodaj zapisze wprowadzone zmiany.
Wprowadzony okres rozliczeniowy można usunąć za pomocą opcji Usuń. Okres rozliczeniowy można
usunąć, jeśli w utworzonym wniosku nie zostały wprowadzone dyżury i nie został wysłany do akceptacji do
MZ.
W przypadku potwierdzenia usunięcia okresu przez użytkownika i występowania dyżurów na wniosku za
ten okres, na ekranie zostanie zaprezentowany komunikat Brak możliwości usunięcia okresu
rozliczeniowego wykorzystanego do walidacji wprowadzonej we wniosku liczby godzin dyżuru.

3.4. Lista rezydentur
Podstawą do złożenia wniosku jest lista rezydentur z różnych postępowań, zatrudnionych w podmiocie
i zgłaszanych do finansowania do Ministra Zdrowia.
W celu przejścia do listy rezydentów należy wybrać Przejdź do listy w sekcji Rezydenci lub wybrać pozycję
Rezydenci w menu po lewej stronie. System prezentuje listę pozycji z możliwością sortowania po każdej
kolumnie oraz wyszukania po danych podstawowych Imię, Nazwisko, Pesel, NPWZ oraz rozszerzonych
kryteriach wyszukania (Status rezydentury, Numer postępowania oraz Specjalizacja) poprzez kliknięcie
Pokaż więcej kryteriów.

Rysunek 17 Lista rezydentur

Uwaga! Na liście rezydentur domyślnie wyświetlają się jedynie rezydentury o statusie „Aktywna”. Jeżeli
użytkownik chce wyświetlić wszystkich rezydentów, powinien kliknąć "Wyczyść kryteria wyszukiwania".
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Rysunek 18 Kryteria wyszukiwania rezydentur

Pozycje na liście mają określony Status rezydentury, który zależy od etapu weryfikacji danych przez
Departament Rozwoju Kadr Medycznych. Rezydenci, którzy zostali zweryfikowani pozytywnie mają status
rezydentury Aktywna. W przygotowywanym wniosku będą uwzględnieni rezydenci tylko z takim statusem.
Jednak w związku z tym, że część rezydentów mogła zakończyć zatrudnienie w jednostce i nie było to
wcześniej odnotowane w systemie, użytkownik może wykorzystać funkcjonalność cofania statusu
aktywnego rezydenta w celu wyłączenia go z pierwszego wniosku. W tym celu w otwartej karcie rezydenta
należy kliknąć przycisk Cofnij status. Po zaakceptowaniu komunikatu, status rezydentury z Aktywna zmieni
się na W przygotowaniu, co umożliwi niepojawienie się rezydenta we wniosku.
Uwaga! Nie można przywrócić cofniętego statusu po wykonaniu tej operacji, dlatego funkcjonalność
powinna być użyta tylko w uzasadnionych przypadkach.

Rysunek 19 Funkcjonalność cofania statusu
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Rysunek 20 Komunikat zmiana statusu rezydenta

Możliwe statusy rezydentury:
•
•
•
•
•
•

W przygotowaniu – dla danych utworzonych i nie przekazanych do MZ
Przekazany do akceptacji MZ – dla danych przekazanych i nie zaakceptowanych przez MZ (także
w SIR 1.0)
Do korekty – dane odrzucone do poprawienia przez podmiot
Zakończona – dla rezydentów, którzy zakończyli zatrudnienie w jednostce
Aktywna – dane pozytywnie zweryfikowane przez MZ
Wygaszona – końcowy status rezydentury, osiągany na skutek akceptacji zdarzenia rozwiązania
umowy z rezydentem

Informacje o rezydentach do pierwszego wniosku pochodzą wyłącznie z przeniesienia danych z poprzednich
postepowań, w tym danych zgłoszonych w ostatnim postepowaniu Rn41 jesień2020. Dodawanie nowych
pozycji i przekazywanie rezydentów do weryfikacji MZ będzie możliwe po zakończeniu przekazywania
pierwszych wniosków (za styczeń). Pozytywnie zweryfikowani rezydenci będą mogli być uwzględnieni
w kolejnych wnioskach z korektą wykonania za poprzednie miesiące.
Po kliknięciu Pokaż dla wybranej pozycji z listy rezydentów system udostępnia w trybie podglądu
szczegółowe informacje w zakresie Dane rezydenta i rezydentury, Parametry rezydentury, Kalkulacja.
Aktualnie, zakładka Zdarzenia i Historia są w trakcie przygotowywania. Tryb edycji danych jest w trakcie
realizacji.

3.4.1. Dane rezydenta i rezydentury
Zakładka prezentuje szczegółowe informacje dotyczące danych rezydenta, specjalizacji, dat rezydentury
i zatrudnienia w podmiocie. W sekcji Załączniki znajdują się pliki przeniesione z SIR 1.0 dla karty szkolenia
i skierowania rezydenta. Po kliknięciu w opcję Pokaż, następuje pobranie pliku załącznika na komputer
użytkownika.
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Rysunek 21 Dane rezydenta i rezydentury

3.4.1.1.

Edycja danych rezydenta i rezydentury

Dla rezydentów w statusie W przygotowaniu i Do korekty jest możliwa edycja danych rezydenta
i rezydentury.
Wybranie opcji Edycja dla rezydenta w powyższych statusach spowoduje uaktywnienie edycji wybranych
pól formularza w zakładce Dane rezydenta i rezydentury.

Rysunek 22 Opcja edycji danych rezydenta i rezydentury
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Rysunek 23 Edycja danych rezydenta i rezydentury

Użytkownik może zmienić wartość w polach:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imię - pole tekstowe,
Nazwisko - pole tekstowe,
Nr postępowania - wybór z listy,
Specjalizacja - wybór z listy specjalizacji (lista przefiltrowana w oparciu o wybrane postępowanie),
Data rozpoczęcia rezydentury - data wpisana ręcznie lub wybrana z kalendarza,
Data początku umowy - data wpisana ręcznie lub wybrana z kalendarza (nie może być mniejsza od
daty początku rezydentury),
Data końca umowy - data wpisana ręcznie lub wybrana z kalendarza (nie może być wcześniejsza niż
data rozpoczęcia),
Pierwotna data zakończenia rezydentury - data wpisywana ręcznie/wybrana z kalendarza
Uwagi - pole tekstowe składające się z wielu linii,
Załączniki Karta szkolenia – dodanie lub zmiana dokładnie dla 1 pliku,
Załączniki Skierowanie/aneks do karty szkolenia – dodawanie lub zmiana dokładnie dla 1 pliku.

Uwaga! Wszystkie pola poza uwagami są wymagane. Pola: imię, nazwisko, postępowanie, specjalizacje,
załączniki, można edytować pod warunkiem, że pole SMK jest równe NIE.
Pole EKS umożliwia dodanie lub edycję załączników dla rezydenta. Pole jest uzależnione od pola SMK
i numeru postepowania:
•

•

Dla pola SMK = TAK, wartość pola EKS jest:
ustawiona domyślnie na wartość TAK z możliwością edycji dla postępowań Rn35 i późniejszych
(większy/równy numer postępowania)
ustawiona na NIE bez możliwości edycji dla postępowań Rn34 i wcześniejszych
Dla SMK= NIE, wartość pola EKS jest:
ustawiona na NIE z możliwością edycji dla postępowań Rn35 i późniejszych
ustawiona na NIE bez możliwości edycji dla postępowań Rn34 i wcześniejszych

25 Z 97

Podręcznik użytkownika SIR 2.0. – Rola: Użytkownik Podmiotu

Funkcjonalność po zalogowaniu

Dodanie lub edycja załączników jest możliwa gdy pole EKS ma wartość NIE.

Rysunek 24 Dane załączników i pola EKS

Użytkownik chcąc zapisać zmienione wartości dla edycji danych rezydenta i rezydentury powinien wybrać
opcję Zapisz.
Jeśli wystąpi błąd walidacji w polach, system zaprezentuje komunikat błędu na formularzu przy
odpowiednich polach.

3.4.2. Przekazanie rezydenta do akceptacji MZ
Rezydent w statusie W przygotowaniu lub Do korekty, może zostać przekazany do weryfikacji do MZ za
pomocą opcji Przekaż do akceptacji MZ.

Rysunek 25 Edycja danych rezydenta i rezydentury

Po wybraniu opcji przekazania rezydenta do akceptacji MZ, system wyświetli komunikat z prośbą
o potwierdzenie chęci przekazania rezydenta do MZ. Po potwierdzeniu, system zmieni status rezydenta
i jego rezydentury na Przekazana do akceptacji MZ i odnotowuje fakt operacji przekazania rezydenta. Po
wykonaniu operacji użytkownik pozostaje nadal w kontekście podglądu lub edycji rezydenta.
Rezydent po przekazaniu do MZ jest widoczny na liście rezydentów po stronie MZ.
Po poprawnej weryfikacji i akceptacji MZ rezydent zmieni swój status na Aktywny.

26 Z 97

Podręcznik użytkownika SIR 2.0. – Rola: Użytkownik Podmiotu

Funkcjonalność po zalogowaniu

3.4.3. Parametry rezydentury
Zakładka prezentuje informacje z zakresu składki FEP, Deklaracji, Okresów nieodbywania dyżurów
medycznych i Okresów nieodprowadzania składki FP. Aktualnie, dane, które pochodzą z migracji nie są
jeszcze udostępnione do edycji przez użytkownika.

Rysunek 26 Parametry rezydentury

3.4.3.1.

Edycja parametrów rezydentury

Dla rezydenta w statusie W przygotowaniu, Do korekty i w trybie edycji danych rezydenta i rezydentury (po
wciśnięciu przycisku Edycja), użytkownik może zmienić również wcześniej zapisane parametry dla
rezydentury rezydenta w zakładce Parametry rezydentury.
Na ekranie widoczne są dla użytkownika sekcje w trybie edycji:
•

Okresy odprowadzania składek na FEP
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Rysunek 27 Parametry rezydentury – sekcja Okresy odprowadzania składek na FEP

Wybranie opcji Dodaj okres odprowadzania składek FEP na ekranie prezentowane jest okno umożliwiające
dodanie nowego okresu. Opcja jest aktywna dla określonej specjalizacji, która w słowniku ma ustawioną
flagę FEP na wartość TAK.

Rysunek 28 Parametry rezydentury – sekcja Okresy odprowadzania składek na FEP

System prezentuje użytkownikowi kolejne okresy odprowadzania składek na FEP.
•

Deklaracja

Rysunek 29 Parametry rezydentury – Edycja sekcji Deklaracja

W sekcji widoczne są kolejne deklaracje, posortowanie rosnąco według daty złożenia deklaracji.
W trybie edycji parametrów rezydentury użytkownik może:
dodać nową pozycję poprzez wpisanie daty złożenia deklaracji (data złożenia deklaracji nie może
być wcześniejsza od daty początku rezydentury i nie może się zazębiać z już istniejącą deklaracją)
usunąć istniejącą pozycję (po potwierdzeniu przez użytkownika chęci usunięcia.
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•

Okresy nieodbywania programowych dyżurów medycznych

Rysunek 30 Parametry rezydentury – Edycja sekcji Okresy nieodbywania dyżurów

Użytkownik może dodać okres niedyżurowania dla rezydenta za pomocą przycisku Dodaj okres
niedyżurowania.

Rysunek 31 Parametry rezydentury – Dodanie Okresu nieodbywania dyżurów

Wprowadzone okresy niedyżurowania można usunąć po wybraniu Usuń przy wybranej pozycji.
Obecnie pracujemy nad uwzględnieniem okresów niedyżurowania w kalkulacji. Rozwiązanie pojawi się
w kolejnych wersjach SIR2.
•

Indywidualny okres rozliczeniowy dyżurów

Jeśli rezydentura dla rezydenta jest w statusie W przygotowaniu lub Do korekty dostępna jest opcja Określ
indywidualny okres rozliczeniowy, której wybranie ma powodować możliwość określenia następujących
danych:
•
•

•

długość okresu - poprzez wybór jednej wartości z listy spośród: 1/2/3/4 miesiące,
miesiąc początku okresu - pole dostępne jest tylko wtedy, jeśli długość okresu jest inna niż 1
miesiąc. Wybór z listy jednej wartości dotyczy miesiąca. Domyślna wartość to styczeń. Możliwość
wyboru uzależniona od wskazanej długości okresu:
jeżeli wskazano 2 miesiące: wybór spośród: styczeń/luty,
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•
•

jeżeli wskazano 3 miesiące: wybór spośród: styczeń/luty/marzec,
jeżeli wskazano 4 miesiące: wybór spośród: styczeń/luty/marzec/kwiecień.

Rysunek 32 Parametry rezydentury – Edycja sekcji Indywidualny okres rozliczeniowy

Po wybraniu opcji Określ indywidualny okres rozliczeniowy na ekranie prezentowane jest okno do
wpisania nowego okresu rozliczeniowego.

Rysunek 33 Parametry rezydentury –Dodanie Indywidualnego okresu rozliczeniowy

Po kliknięciu Zapisz, system zapisuje indywidualny okres rozliczeniowy dla rezydenta. Po zapisie w ramach
sekcji danych dotyczących okresu rozliczeniowego, prezentowana jest informacja w polu Indywidualny
okres rozliczeniowy i jego parametry.
•

Okres nieodprowadzania składki FP na podstawie zakończenia urlopu macierzyńskiego

Rysunek 34 Parametry rezydentury – Edycja sekcji Okres nieodprowadzania składki FP

Zapis zmienionych parametrów rezydentury następuje po wciśnięciu przez użytkownika przycisku Zapisz na
zakładce Dane rezydenta i rezydentury.

3.4.4. Kalkulacja
Zakładka prezentuje informacje dotyczące wyliczeń wysokości wynagrodzenia i widoku Miesiąc, Kwartał
i Rok w zakresie dat trwania umowy w podmiocie. Po kliknięciu w kwotę miesiąca wynagrodzenia, system
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wyświetla parametry, które zostały uwzględnione w wyliczeniu kalkulacji. Aktualnie, wszystkie kalkulacje są
zwiększone o składkę FEP uwzględnioną w wyliczeniu pochodnej od wynagrodzenia.

Rysunek 35 Kalkulacja

Rysunek 36 Kalkulacja szczegóły
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3.4.5. Zdarzenia rezydenta
Zdarzenia rezydenta wpisane przez użytkownika do systemu w trakcie trwania umowy oraz zdarzenia
wcześniejsze, prezentuje zakładka Zdarzenia.
Użytkownik widzi w tej zakładce zdarzenia rezydenta posortowane malejąco według daty utworzenia
w formie tabelarycznej w następujących kolumnach:
•
•
•
•
•
•

Numer zdarzenia
Typ zdarzenia
Status zdarzenia
Data utworzenia
Data przekazania do MZ
Data akceptacji

Rysunek 37 Lista zdarzeń rezydenta

Użytkownik może wyszukać zdarzenia w oparciu o wybrane wartości z pola wyszukiwarki:
•

Status

Rysunek 38 Lista wartości pola Status w wyszukiwarce zdarzeń
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•

Typ zdarzenia

Rysunek 39 Lista wartości pola Typ zdarzenia w wyszukiwarce zdarzeń

Jeśli zdarzeń dla rezydenta jest dużo, wówczas zdarzenia będą stronicowane a użytkownik będzie mógł
przejść do następnej strony lub wrócić do poprzedniej strony ze zdarzeniami.
Dla każdego zdarzenia na liście dostępna będzie opcja Operacje. Opcja ta w obecnej wersji SIR2 nie
udostępnia jeszcze operacji np. Podgląd.

3.4.6. Dodawanie rezydenta na podstawie danych z SMK
Użytkownik może dodać nowego rezydenta z wykorzystaniem danych z SMK z poziomu listy rezydentów za
pomocą opcji Dodaj nowego rezydenta. Opcja jest dostępna pod warunkiem uzupełnienia w parametrach
wysokości stawki wypadkowej oraz dla braku przekroczenia daty zakończenia działalności przez podmiot.
Przed przystąpieniem do dodawania nowego rezydenta z wykorzystaniem danych z SMK należy
zweryfikować prawidłowość okresu szkolenia widniejącego w EKS lekarza. „Planowe daty rozpoczęcia
i zakończenia szkolenia” są wprowadzane przez Urząd Wojewódzki w momencie wystawiania skierowania
do odbywania specjalizacji, „Rzeczywiste daty rozpoczęcia i zakończenia szkolenia” powinny zostać
zaktualizowane przez podmiot szkolący po faktycznym rozpoczęciu przez lekarza tego szkolenia.

33 Z 97

Podręcznik użytkownika SIR 2.0. – Rola: Użytkownik Podmiotu

Funkcjonalność po zalogowaniu

Rysunek 40 Lista rezydentur – opcja dodania nowego rezydenta

Aby dodać rezydenta na podstawie danych z SMK, użytkownik musi znać Pesel rezydenta.
Użytkownik wpisuje Pesel rezydenta w polu Pesel i wybiera opcję Pobierz dane rezydenta z SMK.
Po wybraniu opcji, system weryfikuje rezydenta o wpisanym Pesel i jeśli zostanie znaleziony, zostanie na
ekranie zaprezentowany komunikat o niemożności dodania rezydenta.

Rysunek 41 Lista rezydentur – opcja dodania nowego rezydenta

Po znalezieniu rezydenta w SMK, system pobierze i zaprezentuje dane rezydenta na ekranie.
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W przypadku kiedy rezydent już istnieje i ma przypisane rezydentury, następujący komunikat zostaje
wyświetlony i pojawia się opcja dodania kolejnej rezydentury. Po kliknięciu na Dodaj kolejną rezydenturę
dla rezydenta, użytkownik powinien dodać wymagane informacje.

Rysunek 42 - Dodanie kolejnej rezydentury

Po pobraniu rezydenta z SMK należy szczególną uwagę zwrócić na prawidłowość danych w polach
określających czas trwania rezydentury - Data rozpoczęcia rezydentury powinna być tożsama z Datą
początku umowy, Pierwotna data zakończenia rezydentury powinna być tożsama z Datą końca umowy.
Dodanie załączników dla rezydenta umożliwia pole EKS. Aktywność pola jest uzależniona od pola SMK
i numeru postepowania:
•

Dla pola SMK = TAK, wartość pola EKS jest:
ustawiona domyślnie na wartość TAK z możliwością edycji dla postępowań Rn35 i późniejszych
ustawiona na NIE bez możliwości edycji dla postępowań Rn34 i wcześniejszych

Wybranie Zapisz spowoduje zapisanie rezydenta na liście rezydentów w podmiocie.
W przypadku nie znalezienia rezydenta o wskazanym Pesel w SMK, system zaprezentuje odpowiedni
komunikat.

Rysunek 43 Lista rezydentur – komunikat dla braku rezydenta w SMK
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3.4.7. Dodawanie rezydenta spoza SMK
W przypadku nie posiadania lub nieznajomości Pesel rezydenta i potrzebie dodania rezydenta w oknie
Dodaj rezydenta, użytkownik może zaznaczyć pole Brak Pesel a następnie uzupełnić wymagane pola dla
nowego rezydenta (lub dodania dodatkowej rezydentury dla istniejącego rezydenta) spoza SMK w oknie
dodawania rezydenta:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Imię - pole tekstowe
Nazwisko - pole tekstowe
NPWZ - pole tekstowe , same cyfry, maksymalnie 7 znaków
Nr postępowania - wybór z listy
Specjalizacja - wybór z listy
Płeć - wybór jednej z opcji mężczyzna/kobieta
Data rozpoczęcia rezydentury - pole typu data
Pierwotna data zakończenia rezydentury - pole typu
Data zakończenia rezydentury (pole nieedytowalne - wartość wyliczana przez system lub równa
pierwotnej dacie zakończenia
Data początku umowy - pole typu data (nie wcześniejsza niż data początku rezydentury)
Data końca umowy - pole typu data (nie wcześniejsza niż data początku umowy)
Uwagi - pole tekstowe, wiele linii
Załącznik karta szkolenia - dokładnie 1 plik
Załącznik Skierowanie/aneks do karty szkolenia - dokładnie 1 plik

Wymagane są wszystkie pola z wyjątkiem pola Uwagi.

Rysunek 44 Lista rezydentur – opcja dodania nowego rezydenta spoza SMK

Pole EKS umożliwia dodanie załączników dla rezydenta. Aktywność pola jest uzależniona od pola SMK
i numeru postepowania:
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•

Dla SMK= NIE, wartość pola EKS jest:
ustawiona na NIE z możliwością edycji dla postępowań Rn35 i późniejszych
ustawiona na NIE bez możliwości edycji dla postępowań Rn34 i wcześniejszych

Rysunek 45 Dane załączników i nieaktywnego pola EKS

Rysunek 46 Dane załączników i aktywnego pola EKS

Wybranie opcji Zapisz spowoduje zapisanie nowego rezydenta bez weryfikacji w SMK i zaprezentowanie
przeglądu danych rezydenta.
Dla nowego rezydenta system wyliczy kalkulację i zaprezentuje dane rezydenta na formatce.

3.4.8. Usunięcie rezydenta
Widocznego rezydenta widocznego na liście rezydentów, będzie można usunąć. Usunięcie rezydenta będzie
możliwe pod warunkami: rezydentura jest w statusie W przygotowaniu lub Do korekty i rezydent nie
występuje w żadnym wniosku podmiotu.
Wybranie opcji Usuń dla rezydenta, spowoduje pojawienie się komunikatu z prośbą o potwierdzenie
usunięcia. Po potwierdzeniu przez użytkownika, system usunie rezydenta.

3.4.9. Podgląd historii rezydenta
W zakładce Historia rezydenta, możliwy jest podgląd operacji wykonanych na rezydencie. Do podglądu
możliwe są następujące wartości: Rodzaj operacji, Data, Użytkownik, Opis.
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Rysunek 47 - zakładka Historia w podglądzie rezydenta

3.5. Wnioski
W celu przejścia do listy wniosków należy wybrać Przejdź do listy w sekcji Wnioski lub wybrać pozycję
Wnioski w menu po lewej stronie.

3.5.1. Lista wniosków
Po wybraniu Przejdź do listy w sekcji Wnioski lub wybraniu pozycji Wnioski z menu po lewej stronie,
system prezentuje listę wniosków domyślnie posortowaną malejąco, według okresu wnioskowego,
z możliwością sortowania po każdej kolumnie. Dla wygenerowanych wniosków prezentowane jest
podsumowanie ich wartości w polu Suma z wniosków.

Rysunek 48 Lista wniosków dla podmiotu

Na liście pozycji widoczne są wnioski podmiotu w różnych statusach z możliwością przejrzenia szczegółów
wniosku.
Dostępne są wnioski w statusach:
•

Utworzony – dla danych utworzonych i nie przekazanych do MZ

38 Z 97

Podręcznik użytkownika SIR 2.0. – Rola: Użytkownik Podmiotu

Funkcjonalność po zalogowaniu

•
•
•
•
•
•

Częściowo podpisany – dla danych częściowo przekazanych i nie zaakceptowanych przez MZ
Podpisany i przekazany do MZ – dane podpisane przez podmiot i przekazane do MZ
W trakcie akceptacji – wniosek jeszcze nie zaakceptowany
Odrzucony – dane odrzucone do poprawienia przez podmiot
Zaakceptowany - dane pozytywnie zweryfikowane przez MZ
Zrealizowany – wniosek, dla którego zostały wygenerowane przelewy

Po kliknięciu przez użytkownika Zobacz, system wyświetli szczegóły wniosku złożonego przez podmiot.

3.5.2. Wyszukiwanie wniosków
Dla listy wniosków dostępne jest wyszukanie wniosków po danych podstawowych wniosku: Status
wniosku, Rok wnioskowy, Miesiąc wnioskowy oraz Numer wniosku. W polu Status wniosku jest
możliwość wybrania kilku statusów wniosków do wyszukania.
Po wpisaniu lub wybraniu wartości w polach wyszukiwarki wniosków i kliknięciu Szukaj, system wyszuka
wnioski w kontekście podmiotu według wskazanych kryteriów. Wyczyszczenie wartości w polach
wyszukiwarki następuje po kliknięciu Wyczyść kryteria wyszukiwania.

Rysunek 49 Lista wniosków - kryteria wyszukiwania wniosków

3.5.3. Utworzenie nowego wniosku
Użytkownik ma możliwość stworzenia nowego wniosku za okres poprzedzający miesiąc, w którym podmiot
prowadzący rezydenturę składa wniosek. Utworzenie wniosku następuje, poprzez wybranie Stwórz nowy
wniosek. Opcja dostępna jest w ramach listy wniosków podmiotu. Do wyboru są utworzenie wniosku za
okres bieżący lub wniosku o wyrównanie za lata poprzednie.
Wniosek na dany okres umożliwia wprowadzanie wartości dla rezydenta pod warunkiem, że status
rezydentury jest Aktywna, Zakończona albo Wygaszona i umowa rezydenta w danym podmiocie
obowiązuje w miesiącu co najmniej jeden dzień.
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Rysunek 50 Lista wniosków - Status rezydentury

Uwaga! Utworzenie wniosku jest możliwe tylko w przypadku, gdy dla bieżącego podmiotu i za bieżący okres
wnioskowy, nie został jeszcze wygenerowany żaden wniosek oraz poprzednio złożony wniosek ma status
Zrealizowany.

Rysunek 51 Lista wniosków - opcja tworzenia nowego wniosku

Kliknięcie Stwórz nowy wniosek skutkuje pojawieniem się okna z prośbą o wybór rodzaju wniosku
i potwierdzenie wykonywanej operacji.

40 Z 97

Podręcznik użytkownika SIR 2.0. – Rola: Użytkownik Podmiotu

Funkcjonalność po zalogowaniu

Rysunek 52 Lista wniosków - potwierdzenie tworzenia nowego wniosku

3.5.3.1

Utworzenie nowego wniosku za bieżący okres

Zaznaczenie opcji wniosek bieżący za okres, a następnie kliknięcie Potwierdź powoduje
utworzenie nowego wniosku i przejście do jego podglądu. Nowy wniosek widoczny jest również na liście
wniosków dla podmiotu.
Nowy wniosek dla podmiotu w jest wypełniony domyślnymi danymi:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

miesiąc wnioskowy jest równy bieżący miesiąc -1
rok wnioskowy jest równy rok miesiąca wnioskowego (czyli w styczniu 2021 tworzy się wniosek na
grudzień 2020)
kolejny numer wniosku w roku jest równy numerowi poprzedniego wniosku w danym roku +1
numer kolejny wniosku (dla podmiotu w danym roku) / okres wnioskowy (rok-miesiąc) /logo
podmiotu/nr wersji (jeśli inny niż 1)
okres wnioskowy jest równy rok - miesiąc (wnioskowe)
wersja wniosku jest równa 1 (numer będzie zwiększany o 1 w momencie ponownego podpisu po
odrzuceniu przez MZ)
status wniosku jest równy Utworzony
kwota wniosku jest równa sumie kwot za wynagrodzenie zasadnicze i za wynagrodzenie za dyżur
dla każdego rezydenta objętego wnioskiem ze wszystkich miesięcy roku wnioskowego. Jeśli brak,
wówczas kwota jest równa 0
suma przekazanych środków jest równa sumie ZREALIZOWANYCH przelewów związanych z
wnioskami podmiotu z roku wnioskowego. Jeśli brak przelewów, wówczas suma jest równa 0
kwota środków do przekazania jest równa kwocie wniosku - suma przekazanych środków
flaga dotycząca modyfikacji osób upoważnionych do podpisu jest równa 0

Pozostałe wartości powinien uzupełnić użytkownik oraz zapisać wniosek.
System odnotowuje utworzenie wniosku w Historii procedowania wniosku wraz z informacją o czasie
i autorze jego utworzenia.
Jeśli system po weryfikacji warunków tworzenia nowego wniosku nie może takiego wniosku utworzyć, na
ekranie zaprezentuje adekwatny komunikat.
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Rysunek 53 Komunikat o braku uprawnień do tworzenia nowego wniosku

Rysunek 54 Komunikat o istnieniu wniosku w bieżącym okresie wnioskowym

Podczas tworzenia nowego wniosku, system weryfikuje następujące dane:
•
•
•
•

numer rachunku bankowego
współczynnik stawki wypadkowej
osoba/osoby upoważnione do podpisu
aktywny rezydent/rezydenci w okresie wnioskowym

Po poprawnej weryfikacji, system zapisuje nowy wniosek.

3.5.3.1

Utworzenie nowego wniosku wyrównującego za lata poprzednie

Nowy wniosku o wyrównanie za lata poprzednie dla podmiotu w jest wypełniony domyślnymi danymi na
temat podmiotu wnioskującego o wyrównanie oraz podstawowych danych we wniosku w zakładce
Podsumowanie.

3.5.4. Podgląd wniosku
Użytkownik będzie mógł obejrzeć szczegóły wniosku poprzez kliknięcie Zobacz przy wybranym wniosku.
Informacje są umieszczone w kilku zakładkach: Podsumowanie, Szczegóły, Podpisy podmiotu, Historia
procedowania.

3.5.4.1

Podgląd wniosku za okres bieżący

Zakładka Podsumowanie prezentuje dane podmiotu i dane wniosku.
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Rysunek 55 Wniosek - zakładka Podsumowanie

Zakładka Szczegóły prezentuje listę rezydentów podmiotu, których rezydentura jest aktywna,
wygaszona albo zakończona i trwa co najmniej jeden dzień w danym roku, którego dotyczy wniosek.
Rezydenci na liście posortowani są rosnąco według postępowania i nazwiska. W tej zakładce, możliwe jest
zaktualizowanie listy rezydentów pod przyciskiem Zaktualizuj listę rezydentów.

Rysunek 56 Wniosek – zakładka Szczegóły
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Zakładka Podpisy podmiotu prezentuje informacje szczegółowe dotyczące udzielonego przez podmiot
pełnomocnictwa do podpisu wniosków wraz z linkiem do pobrania pliku pełnomocnictwa. Jeśli status
wniosku jest Utworzony lub Odrzucony, wówczas na liście znajdują się tylko te osoby, które aktualnie mają
ważne upoważnienie do podpisu.
W każdym innym statusie, lista prezentuje osoby z dnia złożenia pierwszego podpisu.

Rysunek 57 Wniosek - zakładka upoważnień podmiotu do podpisu wniosków

Historię wniosku prezentuje zakładka Historia procedowania. Użytkownik podmiotu może sprawdzić na
jakim etapie procedowania w Ministerstwie Zdrowia znajduje się przekazany wniosek.

Rysunek 58 Wniosek - zakładka Historia wniosku
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3.5.4.2

Podgląd wniosku wyrównującego

Zakładka Podsumowanie prezentuje dane podmiotu i dane wniosku.

Rysunek 59 - Podgląd zakładki podsumowanie

Zakładka Szczegóły prezentuje listę rezydentów podmiotu, których rezydentura jest aktywna,
wygaszona albo zakończona i trwa co najmniej jeden dzień w danym roku, którego dotyczy wniosek.
Rezydenci na liście posortowani są rosnąco według postępowania i nazwiska. W tej zakładce, możliwe jest
zaktualizowanie listy rezydentów pod przyciskiem Dodaj wyrównanie.
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Rysunek 60 - Podgląd zakładki szczegóły

Po kliknięciu w przycisk Dodaj wyrównanie użytkownik widzi kolejne okno z wyborem Rezydenta oraz, rok
za który jest wyrównanie. Po wybraniu rezydenta użytkownik ma do wyboru Dodaj bądź Anuluj.

Rysunek 61 - Wybór rezydenta w zakładce dodaj wyrównanie

W przypadku kliknięcia w Dodaj, użytkownik widzi kolejne okno ze szczegółami wyrównania takimi jak:
•
•
•

dane rezydenta
do dodania kwoty wyrównania za wynagrodzenie zasadnicze oraz wynagrodzenie za dyżur
powód wyrównania

Do wyrównania trzeba dodać załącznik.
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Aby dodać wniosek wyrównujący za danego rezydenta, należy kliknąć Zapisz.

Rysunek 62 - szczegóły wyrównania

Zakładka Podpisy podmiotu prezentuje informacje szczegółowe dotyczące udzielonego przez podmiot
pełnomocnictwa do podpisu wniosków wraz z linkiem do pobrania pliku pełnomocnictwa. Jeśli status
wniosku jest Utworzony lub Odrzucony, wówczas na liście znajdują się tylko te osoby, które aktualnie mają
ważne upoważnienie do podpisu.
W każdym innym statusie, lista prezentuje osoby z dnia złożenia pierwszego podpisu.
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Rysunek 63 - Podpisy podmiotu

Historię wniosku prezentuje zakładka Historia procedowania. Użytkownik podmiotu może sprawdzić na
jakim etapie procedowania w Ministerstwie Zdrowia znajduje się przekazany wniosek.
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Rysunek 64 - Historia procedowania

3.5.5. Edycja wniosku w zakresie kwot wydatkowanych na wynagrodzenie zasadnicze
W ramach wniosku za okres bieżący, użytkownik musi wprowadzić kwoty wydatkowane na wynagrodzenie
zasadnicze rezydenta. W celu edycji formatki należy w oknie Podgląd wniosku w wybrać Operacje >
Wynagrodzenie zasadnicze. Spowoduje to otwarcie okna prezentującego pola z kwotami wykonania na
każdy miesiąc (styczeń-grudzień) dla danego rezydenta. Dostępność edycji wartości wniosku dla rezydenta
w danym miesiącu ma być uzależniona od dat trwania umowy w podmiocie (jeśli umowa trwa co najmniej
jeden dzień w danym miesiącu, użytkownik może wartości z danego miesiąca edytować), w przeciwnym
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wypadku wartość jest równa 0 i nie podlega edycji (nawet jeśli w poprzednim wniosku kwota w danym
miesiącu była wprowadzona).

Rysunek 65 Wniosek – zakładka Szczegóły – operacja Wynagrodzenie zasadnicze

50 Z 97

Podręcznik użytkownika SIR 2.0. – Rola: Użytkownik Podmiotu

Funkcjonalność po zalogowaniu

Rysunek 66 Wniosek - zakładka Szczegóły - wynagrodzenie zasadnicze

Edycja wartości jest dostępna dla wniosków o statusie Utworzony lub Odrzucony. Na etapie procedowania
wniosku w Ministerstwie Zdrowia, edycja wniosku nie jest dostępna. Edytowalne są pola odpowiadające
miesiącom poprzedzającym lub równym miesiącu dla wniosku pod warunkiem, że rezydentura rezydenta
trwała co najmniej jeden dzień w danym miesiącu. W przeciwnym wypadku pola są zablokowane do edycji
i prezentują wartość zero.
Wydatkowane kwoty z tytuły wynagrodzenia zasadniczego należy wprowadzić w złotych i groszach.
Aby zachować wprowadzone lub zmienione kwoty wynagrodzenia zasadniczego należy kliknąć Zapisz.
W przypadku wniosku wyrównującego edycja wartości jest dostępna dla wniosków o statusie Utworzony lub
Odrzucony. W celu edycji formatki bądź usunięcia wyrównania, należy w oknie Szczegóły wniosku w wybrać
Operacje > Szczegóły lub Usuń. Użytkownik może edytować te same parametry, które wstawiał przy
tworzeniu wniosku wyrównującego za danego rezydenta.
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Rysunek 67 - Szczegóły wyrównania

3.5.6. Edycja wniosku w zakresie wykonania dyżuru
Wyświetlić lub zmienić wartości dla dyżurów użytkownik może w opcji Podgląd wniosku, jeśli wniosek ma
status Utworzony albo Odrzucony. Umożliwia to operacja Wykonanie dyżurów (patrz rysunek 50). Operacja
jest dostępna tylko wtedy, gdy specjalizacja rezydenta jest dyżurująca. System prezentuje pola dotyczące
wykonania dyżuru na każdy miesiąc (styczeń-grudzień) dla danego rezydenta.
W przypadku braku parametryzacji dla okresu rozliczeniowego dla dyżurów na poziomie rezydenta i na
poziomie podmiotu, system zaprezentuje komunikat Dokonaj parametryzacji okresu rozliczeniowego dla
dyżurów i zablokuje możliwość przejścia do wprowadzania wartości w opcji Wykonanie dyżurów.
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Rysunek 68 Wniosek – zakładka Szczegóły - Wykonanie dyżuru

Wprowadzenie wartości w opcji Wykonanie dyżurów polega na wprowadzeniu oddzielnie dla każdego
miesiąca faktycznej liczby godzin przepracowanych dyżurów (liczba godzin i minut). Na tej podstawie system
wyliczy kwoty wynagrodzenia za dyżur, które są udostępnione do ewentualnej edycji przez użytkownika.
Faktyczna kwota wynagrodzenia za dyżur jest wartością liczbową podawaną z dokładnością do 2 miejsc po
przecinku).
Pola są zablokowane do edycji, jeśli status wniosku jest inny niż Utworzony lub Odrzucony.
Edytowalne są pola odpowiadające miesiącom poprzedzającym lub równym miesiącu dla wniosku pod
warunkiem, że rezydentura rezydenta trwała co najmniej jeden dzień w danym miesiącu. W przeciwnym
wypadku pola są zablokowane do edycji i prezentują wartość zero.
Wprowadzone wartości godzin dyżuru i kwot przez użytkownika podlegają walidacji w momencie zapisu
w zakresie nieprzekroczenia zdefiniowanego limitu godzin dla całego okresu rozliczeniowego (limit ten to 10
godzin i 5 minut średnio tygodniowo w okresie rozliczeniowym) i nieprzekroczenia kwoty wynagrodzenia za
dyżur na podstawie wprowadzonej liczby godzin faktycznie odbytych dyżurów.
Zapisanie przez użytkownika danych dotyczących wykonania dyżurów powoduje:
•

aktualizację wykonania dla rezydenta tzn. każdy kolejny wniosek prezentuje kwoty zaktualizowane
za pomocą poprzedniego wniosku,

•

aktualizację kalkulacji w zakresie wynagrodzenia za dyżur w oparciu o zapisaną liczbę godzin (po
zakończeniu procedowania wniosku przez Ministerstwo Zdrowia).

3.5.7. Generowanie treści wniosku
Treść wygenerowanego wniosku jest zapisywana do pliku podczas wprowadzania pełnomocnictwa,
upoważnienia do podpisu przez podmiot. Wygenerowany plik wniosku można pobrać lub obejrzeć
w podglądzie wniosku, w zakładce Podsumowanie, w polu Podpisany plik wniosku.

Rysunek 69 Wniosek - pole Podpisany plik wniosku
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Rysunek 70 Wniosek - podgląd pobranego pliku

3.5.8. Podpisanie i przekazanie wniosku do MZ przez podmiot
Jeśli wniosek zawiera poprawne dane, użytkownik może go podpisać. Podpisanie jest możliwe dla
wygenerowanego wniosku w statusie Utworzony, Częściowo podpisany lub Odrzucony. Odbywa się to gdy
użytkownik kliknie w opcję Podpisz w ramach podglądu wniosku w zakładce Podsumowanie. Osoba
upoważniona musi występować na liście osób upoważnionych do podpisu i posiadać ważne pełnomocnictwo
do podpisu.
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Rysunek 71 Wniosek - opcja Podpisz wniosek

Po potwierdzeniu chęci podpisania (w przypadku pierwszego podpisu) / po wybraniu opcji Podpisz sprawdzi
czy:
•

wprowadzony został numer rachunku bankowego,

•

wprowadzona została nazwę podmiotu w banku,

•

ustawiona jest wartość stawki wypadkowej podmiotu z datą początku obowiązywania nie późniejszą
niż najwcześniejsza data początku umowy rezydenta znajdującego się we wniosku.

Po poprawnej weryfikacji system wygeneruje treść pliku do podpisu, przekierowuje użytkownika
i wygenerowany plik do eGate z możliwością złożenia podpisu kwalifikowanego. System eGate umożliwia
użytkownikowi złożenie podpisu bezpośrednio w aplikacji lub pobrania pliku i złożenia podpisu w zewnętrznej
aplikacji dostawcy certyfikatu.

3.5.8.1.

Podpisanie dokumentu w aplikacji

Przed złożeniem podpisu należy upewnić się, że przeglądarka jest zaktualizowana oraz sprawdzić
komponenty do złożenia podpisu elektronicznego za pomocą przycisku Sprawdź.

Rysunek 72 eGate - aktualizacja komponentów przeglądarki

Podczas weryfikacji, brakujące komponenty zostaną automatycznie pobrane i uzupełnione. System wyświetli
komunikat o gotowości do obsługi podpisu elektronicznego.
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Rysunek 73 eGate po aktualizacji komponentów

W celu złożenia podpisu w aplikacji należy wybrać Podpisz kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Rysunek 74 eGate – podpis wniosku z systemu SIR2

Rysunek 75 eGate - podpisywanie dokumentów

Po podpisaniu wniosku przez Podmiot, wniosek będzie miał status Podpisany i przekazany do MZ.

3.5.8.2.

Podpisanie dokumentu za pomocą narzędzia zewnętrznego

W przypadku problemów ze złożeniem podpisu w aplikacji SIR2, istnieje możliwość pobrania dokumentów
pdf, złożenia podpisu kwalifikowanego za pomocą narzędzia zewnętrznego np. Szafir i wczytania podpisanych
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plików. Po kliknięciu Podpisz w systemie SIR2 nastąpi przekierowanie do systemu eGate, gdzie należy kliknąć
przycisk Podpisz narzędziem zewnętrznym.

Rysunek 76 eGate - podpisywanie dokumentu poza aplikacją

Następnie, należy pobrać pliku do podpisu. Można to zrobić na dwa sposoby:
(1) Pobranie pliku z sekcji Pliki do podpisu poprzez kliknięcie przycisku pobierania pliku do podpisu- w ten
sposób pliki od razu zostaną pobrane w formacie pdf.
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Rysunek 77 eGate - pobieranie pliku do podpisu

(2)
Pobranie plików poprzez przycisk Pobierz wszystkie pliki do podpisu jako archiwum ZIP - w ten
sposób plik zostanie pobrany jako archiwum zip i należy go rozpakować.
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Rysunek 78 Zapisywanie pliku .zip

Zapisany plik można podpisać w narzędziu zewnętrznym podpisem PAdES. Na zrzutach ekranu przykład
podpisu z narzędzia proCertum SmartSign.
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Rysunek 79 Podpisywanie pliku narzędziem zewnętrznym

Rysunek 80 Aplikacja zewnętrzna
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Po podpisaniu pliku w narzędziu zewnętrznym należy załączyć pliki pdf w eGate. Ważne jest, aby nazwy
plików były takie same jak po pobraniu.

Rysunek 81 Przesyłanie podpisanego pliku do systemu

Po pomyślnym podpisaniu pliku w eGate, użytkownik wraca do podglądu wniosku (Jeśli wystąpił błąd po
stronie eGate - użytkownik wraca do SIR2 i otrzymuje komunikat dotyczący błędu podpisu wniosku).
System waliduje zgodność numeru Pesel z podpisu z numerem Pesel użytkownika uprawnionego.
Jeśli weryfikacja pomyślna, system zmienia status wniosku na Podpisany/Częściowo podpisany, zapisuje
podpisany plik (przy podpisywaniu przez kolejne osoby plik jest aktualizowany), zapisuje w historii dane
dotyczące złożenia podpisu (informacja widoczna w zakładce podpisy podmiotu) oraz zaprezentuje
komunikat o pomyślnym podpisaniu wniosku.
Jeśli weryfikacja negatywna, podpisany plik nie jest zapisywany, status wniosku nie ulega zmianie, operacja
podpisu nie jest odnotowana w historii, system prezentuje komunikat o błędnej walidacji podpisu w zakresie
zgodności numeru Pesel osoby podpisującej.
Po zmianie statusu na Częściowo podpisany lub Podpisany i przekazany do MZ wniosek przestaje być
dostępny do edycji i nie jest aktualizowany o nowych rezydentów.
Jeśli wniosek jest podpisany przez wszystkie wyznaczone osoby zmienia status na Podpisany i przekazany do
MZ.
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3.5.9. Pobieranie pliku podpisanego wniosku
Użytkownik w roli pracownik podmiotu ma możliwość podglądu lub pobrania załączonego do wniosku pliku
PDF, jeśli jego status jest inny niż Utworzony. Opcja taka jest dostępna w formie linka w polu Podpisany plik
wniosku z poziomu podglądu wniosku w ramach zakładki Podsumowanie.
Jeśli wniosek posiada starsze wersje pliku, wówczas są one dostępne do pobrania lub podglądu jako
Poprzednie wersje pliku wniosku posortowane wg kolejności od najnowszego do najstarszego.
Nowa wersja pliku wniosku powstaje w momencie pierwszego podpisania przez podmiot wniosku
o statusie Odrzucony. Kliknięcie w link z nazwą pliku spowoduje jego pobranie ze wszystkimi podpisami
albo jego podgląd.

Rysunek 82 Wniosek - opcja pobrania pliku wniosku

W celu sprawdzenia podpisu na dokumencie, należy otworzyć plik .pdf w programie Adobe Acrobat Reader
DC. W Panelu Podpis jest możliwość wyświetlenia informacji o złożonych podpisach elektronicznych.

3.5.10.

Ponowne podpisanie odrzuconego wniosku przez podmiot

Jeśli wniosek ma status Odrzucony, wówczas podmiot może go jeszcze poprawić w zakresie wydatkowanych
kwot dla wynagrodzenia zasadniczego.
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Rysunek 83 Wniosek – edycja wynagrodzenia dla wniosku odrzuconego

Rysunek 84 Wniosek – podgląd wniosku odrzuconego po edycji wynagrodzenia

Rysunek 85 Wniosek – opcja Podpisz wniosek dla wniosku odrzuconego

W momencie inicjacji złożenia pierwszego podpisu wniosku przez podmiot (po odrzuceniu), nastąpi
wygenerowanie nowego pliku wniosku oraz weryfikacja poprawności wniosku przez system.
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Rysunek 86 Wniosek – wniosek po ponownym podpisaniu

Po poprawnej weryfikacji wniosku nastąpi:
•

podmiana aktualnego pliku wniosku na plik aktualnie podpisany w polu Podpisany plik wniosku,

•

podniesienie wersji wniosku o 1 numer wyżej i zaprezentowanie nowej wersji wniosku w obszarze
Podsumowanie dla wniosku,

•

plik wniosku z poprzedniej wersji będzie dostępny jako Poprzednie wersje pliku wniosku,

•

W zakładce Podpisy podmiotu dla wniosku jest prezentowana informacja dotycząca podpisu
wyłącznie z aktualnej wersji wniosku,

•

W zakładce Historia procedowania są prezentowane kroki procedowania wyłącznie wniosku
z aktualnej wersji wniosku,

•

W obszarze dotyczącym podsumowania wniosku przestaje być prezentowany powód odrzucenia
pochodzący z poprzedniej wersji wniosku.

3.5.11.

Cofnięcie podpisanego wniosku

W przypadku konieczności poprawienia danych na wniosku lub skorygowania osób podpisujących,
użytkownik ma możliwość cofnięcia podpisu lub podpisów z wniosku, ale tylko jeśli jego status jest
równy Częściowo podpisany lub Podpisany i przekazany do MZ.
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Rysunek 87 Wniosek – opcja Cofnij podpisy

Opcja Cofnij podpisy jest dostępna z poziomu podglądu danych wniosku oraz z poziomu listy wniosków
(Operacje > Cofnij podpisy), wyłącznie dla pracownika podmiotu i dla wniosku w określonym statusie.
Po jej wybraniu system ma zaprezentować komunikat.: Cofnięcie podpisów spowoduje przywrócenie
wniosku do stanu sprzed złożenia podpisów. Czy potwierdzasz chęć wykonania operacji? wraz z opcjami
Cofnij podpisy oraz Anuluj.

Rysunek 88 Wniosek – komunikat potwierdzenia dla opcji cofnięcia podpisów

Po potwierdzeniu chęci wykonania operacji przez użytkownika, system przywróci wniosek do stanu sprzed
złożenia wszystkich podpisów w danej wersji wniosku, czyli:
•

przywraca wniosek do statusu Utworzony lub Odrzucony w zależności do tego jaki był status
wniosku przed złożeniem podpisu lub podpisów osób upoważnionych,

•

usuwa podpisany plik i dane dotyczące podpisów z bieżącej wersji wniosku,

•

jeżeli bieżąca wersja wniosku jest >1 (np. gdy wniosek jest ponownie podpisany po odrzuceniu przez
MZ), system cofa wersję wniosku do wersji sprzed cofniętych podpisów.

Fakt cofnięcia podpisów jest odnotowany w Historii procedowania z uwzględnieniem czasu i autora operacji.
Po cofnięciu podpisów, użytkownik ma możliwość poprawienia wniosku i jego ponownego podpisania przez
osoby upoważnione. Zmiana osób wyznaczonych do podpisu ma swoje odzwierciedlenie w podglądzie
wniosku w zakładce Podpisy podmiotu.
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3.5.12.

Usunięcie wniosku

Jeśli użytkownik chce usunąć wniosek, to jest to możliwe, jeżeli posiada on status Utworzony lub Odrzucony.
Usuwanie wniosku jest dostępne z poziomu listy wniosków podmiotu za pomocą opcji Usuń wniosek.

Rysunek 89 Wniosek - opcja usunięcia wniosku

Jeżeli użytkownik wybierze opcję Usuń wniosek, system poprosi o potwierdzenie decyzji usunięcia wniosku.
Po potwierdzeniu przez użytkownika, wniosek zostaje usunięty.
Usunięcie wskazanego przez użytkownika wniosku, w którym wprowadzone zostały wartości wykonania
wynagrodzenia zasadniczego lub dyżurów, skutkuje usunięciem wprowadzonych wartości z wniosku
dla rezydenta i aktualizację kalkulacji w oparciu o aktualne dane sprzed wystawienia wniosku.

3.6. Przelewy po stronie podmiotu
W celu przejścia do listy wygenerowanych przez podmiot przelewów należy wybrać Przejdź do listy w sekcji
Przelewy lub wybrać pozycję Przelewy w menu po lewej stronie.

3.6.1. Lista przelewów
Po wybraniu Przejdź do listy w sekcji Przelewy lub wybraniu pozycji Przelewy z menu po lewej stronie,
system prezentuje listę przelewów podmiotu domyślnie posortowaną malejąco, według daty utworzenia
przelewu, z możliwością sortowania po każdej kolumnie. Lista przelewów jest stronicowana, czyli
użytkownik może ustawić odpowiednią ilość prezentowanych na ekranie rekordów (wybór z listy:
50/100/200).
Nad listą wyświetlanych przelewów widoczny jest licznik rekordów w polu Liczba wyświetlanych rekordów
oraz podsumowanie kwot z przelewów w polu Suma przelewów.
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Rysunek 90 Przelew - Lista przelewów podmiotu

Na liście pozycji widoczne są przelewy podmiotu w podziale na rodzaje:
•
•

Bieżący
Wyrównujący

oraz statusach z możliwością przejrzenia szczegółów wniosku.
Dostępne są wnioski w statusach:
•
•
•
•

Utworzony – przelew utworzony przez podmiot
Modyfikowany – przelew wstrzymany do poprawy przez podmiot
Wysłany – przelew wysłany do systemu przelewowego
Zrealizowany – wniosek, dla którego zostały wygenerowane przelewy

Przelewy w poszczególnych statusach prezentowane są w innych kolorach:
•

Utworzony - żółty

•

Modyfikowany - pomarańczowy

•

Wysłany - szary

•

Zrealizowany - zielony

Po kliknięciu przez użytkownika Zobacz system wyświetli szczegóły przelewu utworzonego przez podmiot.
Nad listą przelewów widoczne są: licznik wyświetlanych rekordów w polu Liczba wyświetlanych rekordów
oraz suma przelewów w polu Suma przelewów.

3.6.2. Wyszukiwanie przelewu
Dla listy przelewów dostępne jest wyszukanie przelewów po danych podstawowych wniosku: Status
wniosku, Rok wnioskowy, Miesiąc wnioskowy, Rodzaj przelewu, Planowana data realizacji, Rzeczywista
data realizacji. W polu Status przelewu jest możliwość wybrania kilku statusów przelewów do wyszukania.
Kliknięcie w Zwiń dodatkowe kryteria spowoduje ukrycie dodatkowych pól do wyszukiwania
prezentowanych pod przyciskiem Szukaj. Analogicznie Pokaż więcej kryteriów pokazuje ukryte pola
w wyszukiwarce.
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Rysunek 91 - Przelew, wyszukiwarka

Po wpisaniu lub wybraniu wartości w polach wyszukiwarki przelewów i kliknięciu Szukaj, system wyszuka
przelewy w kontekście podmiotu według wskazanych kryteriów. Wyczyszczenie wartości w polach
wyszukiwarki następuje po kliknięciu Wyczyść kryteria wyszukiwania.

3.6.3. Podgląd przelewu
Użytkownik może obejrzeć szczegóły wybranego przelewu klikając Operacje > Szczegóły.

Rysunek 9092 Przelew – lista przelewów z operacją Szczegóły

Po kliknięciu w Zobacz, system wyświetli szczegóły wybranego przelewu.
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Rysunek 9193 Przelew – szczegóły przelewu

Użytkownik widzi wszystkie dane przelewu i może po kliknięciu w niebieski tekst w polu Nazwa podmiotu
przejść w przegląd danych podmiotu oraz w polu Wniosek, aby przejść w podgląd danych wniosku.
Wyjście do listy przelewów dostępne jest po kliknięciu na Powrót lub w Lista przelewów dostępnej
w górnej części okna.

3.7. Lista zdarzeń podmiotu
Zdarzenia służą zarówno dodaniu parametrów rezydentury na przykład zdarzenie Deklaracja lub
przedłużeniu rezydentury za pomocą zdarzenia absencji, na przykład zdarzenie Absencja – L4.
Uwaga! Zdarzenia można utworzyć dla rezydentów, którzy posiadają status rezydentury "Aktywna" lub
"Zakończona". W trakcie dodawania, edycji, przekazywania do MZ zdarzenia, system weryfikuje czy
zdarzenie nie koliduje z innym zdarzeniem, również w Okresie Przed Wnioskowym OPW.
Po wybraniu opcji Zdarzenia > Listy zdarzeń podmiotu z menu głównego użytkownik przechodzi do listy
zdarzeń podmiotu dla rezydentów, uporządkowanej malejąco według daty utworzenia zdarzenia.
Na liście widoczne są zdarzenia dodane przez podmiot w różnych statusach:
•
•
•
•
•

Utworzone – zdarzenie utworzone przez podmiot i nie przekazane do akceptacji MZ,
Przekazane do akceptacji – zdarzenie uzupełnione i przekazane do akceptacji MZ,
Zaakceptowane – zdarzenie zaakceptowane przez MZ,
Do korekty – skierowane przez MZ do poprawy,
Wycofane – zdarzenie wycofane przez podmiot.

Poszczególne statusy zdarzeń oznaczone na liście w kolorach:
•

Utworzone – żółtym,
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•
•
•
•

Przekazane do akceptacji – pomarańczowym,
Zaakceptowane – zielonym,
Do korekty – czerwonym,
Wycofane – szarym.

Z poziomu listy zdarzeń użytkownik może wyszukać zdarzenie według określonych kryteriów, wybrać ilość
rekordów prezentowanych na stronie z dostępnej listy w polu Liczba rekordów, przeglądać zdarzenia strona
po stronie, posortować rosnąco lub malejąco lub dodać nowe zdarzenie. System jednocześnie
podsumowuje liczbę rekordów wyszukanych lub prezentowanych w kolejnych porcjach w polu Liczba
wyświetlanych rekordów np. 3 z 22.

Rysunek 92 Zdarzenia – lista zdarzeń

W zależności od statusu zdarzenia, dla zdarzenia dostępne są inne operacje.
Dla zdarzenia w statusie Utworzone, dla użytkownika dostępne są operacje: Podgląd, Edycja, Przekaż do
MZ, Usuń.
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Rysunek 93 Zdarzenia – operacje dla zdarzeń w statusie Utworzone

Dla zdarzenia w statusie Zaakceptowane, dla użytkownika dostępne są operacje: Podgląd, Wycofaj.

Rysunek 94 Zdarzenia – operacje dla zdarzenia w statusie Zaakceptowane

Dla zdarzenia w statusie:
•
•
•

Do korekty dostępne są operacje: Podgląd, Edycja, Przekaż do MZ, Usuń.
Wycofane dostępne są operacje: Podgląd.
Przekazane do akceptacji dostępne są operacje: Podgląd, Usuń.

Z poziomu listy zdarzeń dostępne jest dla użytkownika zaznaczenie kilku wybranych zdarzeń z listy lub
zaznaczyć wszystkie zdarzenia za pomocą opcji Zaznacz wszystkie i na przykład przesłać grupowo do MZ za
pomocą opcji Przekaż do MZ.

3.7.1. Wyszukiwanie zdarzenia
Użytkownik może wyszukać zdarzenia za pomocą dostępnej wyszukiwarki z poziomu listy zdarzeń.
Zdarzenia można wyszukiwać po polach podstawowych:
•
•
•
•
•

Numer zdarzenia
Imię
Nazwisko
Typ zdarzenia
Status zdarzenia

I po polach dodatkowych:
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•
•
•
•
•
•

Data utworzenia od
Data utworzenia do
Data przekazania od
Data przekazania do
Data akceptacji od
Data akceptacji do

Pola zaawansowane są prezentowane na ekranie po wciśnięciu Pokaż więcej kryteriów. Ukrycie
dodatkowych pól umożliwia opcja Zwiń dodatkowe kryteria. Wyczyszczenie wpisanych wartości w polach
wyszukiwarki następuje po wciśnięciu Wyczyść kryteria wyszukiwania.
Jeśli użytkownik wpisze określone wartości w pola wyszukiwarki i wciśnie Szukaj, system wyświetli
zdarzenia odpowiadające podanemu warunkowi i zaprezentuje ich ilość w polu Liczba wyświetlanych
rekordów.

Rysunek 95 Zdarzenia – okno wyszukiwarki

3.7.2. Podgląd zdarzenia
W zależności od rodzaju zdarzenia system SIR2 wyświetli na ekranie inne dane po wybraniu opcji Operacja
a następnie Podgląd. Z poziomu podglądu szczegółów zdarzenia, w zależności od statusu zdarzenia
dostępne są dla użytkownika różne opcje po wciśnięciu przycisku Akcje, np. dla zdarzenia w statusie
Utworzone, dostępne są akcje: Przekaż do MZ, Edytuj, Usuń. Opcja Powrót umożliwia powrót do listy
zdarzeń.

3.7.2.1.

Podgląd zdarzenia Deklaracja

Po wybraniu opcji Podgląd dla zdarzenia Złożenie deklaracji użytkownik zobaczy na ekranie dane dotyczące
deklaracji: imię i nazwisko rezydenta oraz zakres dat, w którym deklaracja została dodana rezydentowi.
Widoczny jest status zdarzenia Utworzone.
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Rysunek 96 Zdarzenia – podgląd zdarzenia Złożenie deklaracji

3.7.2.2.

Podgląd zdarzenia Absencja L4

Po wybraniu opcji Podgląd dla zdarzenia Absencja - L4 użytkownik zobaczy ekran zawierający wszystkie
dane zdarzenia dla rezydenta: Typ zdarzenia, Data utworzenia, Data wycofania, Data przekazania do MZ,
Datę akceptacji, dane rezydenta, zakres dat dla absencji wraz z podsumowaniem liczby dni w sekcji
Absencje.

Rysunek 97 Zdarzenia – podgląd zdarzenia Absencja - L4

3.7.2.3.

Podgląd zdarzenia L4 w czasie ciąży i wypadkowe

Jeśli użytkownik wybierze opcję Podgląd dla zdarzenia Absencja – L4 w czasie ciąży i wypadkowe, zobaczy
na ekranie dane dotyczące tego zdarzenia. Widoczne są: Typ zdarzenia, Status, Data utworzenia, Data
przekazania do MZ, Data akceptacji, imię i nazwisko rezydenta oraz dane absencji w sekcji Absencje wraz
z podsumowaniem liczby dni w polu W sumie dni. W zależności od statusu zdarzenia dostępne są różne
opcje po wciśnięciu przycisku Akcje, np. dla zdarzenia w statusie Utworzone, dostępne są akcje: Przekaż do
MZ, Edytuj, Usuń a w statusie Zaakceptowane, dostępne są akcje: Wycofaj. Opcja Powrót umożliwia
powrót do listy zdarzeń.
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Rysunek 98 Zdarzenia – podgląd zdarzenia Absencja L4 w czasie ciąży i wypadkowe

3.7.2.4.

Podgląd zdarzenia Urlop macierzyński

Wybranie opcji Podgląd dla zdarzenia Urlop macierzyński spowoduje wyświetlenie danych zdarzenia dla
rezydenta. Widoczne są na ekranie: Data utworzenia, Status, Data przekazania do MZ, Data akceptacji,
dane rezydenta, dane urlopu macierzyńskiego: Data od, Data do, liczba dni przedłużenia rezydentury
w polu Wyliczona liczba dni przedłużenia oraz Liczba dzieci urodzonych w jednym porodzie.

Rysunek 99 Zdarzenia – podgląd zdarzenia Urlop macierzyński

W zależności od statusu zdarzenia dostępne są różne opcje po wciśnięciu przycisku Akcje, np. dla zdarzenia
w statusie Utworzone, dostępne są akcje: Przekaż do MZ, Edytuj, Usuń. Opcja Powrót umożliwia powrót
do listy zdarzeń.

3.7.2.5.

Podgląd zdarzenia Urlop ojcowski

Gdy użytkownik wybierze opcję Podgląd dla zdarzenia typu Urlop ojcowski, spowoduje wyświetlenie
danych zdarzenia dla rezydenta. Widoczne są na ekranie: Data utworzenia, Status, Data przekazania do
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MZ, Data akceptacji, dane rezydenta, dane urlopu ojcowskiego: Data od, Data do, liczba dni przedłużenia
rezydentury w polu Wyliczona liczba dni przedłużenia oraz Data urodzenia dziecka.

Rysunek 100 Zdarzenia – podgląd zdarzenia Urlop ojcowski

W zależności od statusu zdarzenia dostępne są różne opcje po wciśnięciu przycisku Akcje, np. dla zdarzenia
w statusie Utworzone, dostępne są akcje: Przekaż do MZ, Edytuj, Usuń. Opcja Powrót umożliwia powrót
do listy zdarzeń.

3.7.2.6.

Podgląd zdarzenia Urlop wychowawczy

Wybranie opcji Podgląd dla zdarzenia Urlop macierzyński spowoduje wyświetlenie danych zdarzenia dla
rezydenta. Widoczne są na ekranie: Data utworzenia, Status, Data przekazania do MZ, Data akceptacji,
dane rezydenta, dane urlopu wychowawczego: Data od, Data do, liczba dni przedłużenia rezydentury
w polu Liczba dni, Liczba miesięcy FP oraz Liczba dzieci.

Rysunek 101 Zdarzenia – podgląd zdarzenia Urlop wychowawczy

W zależności od statusu zdarzenia dostępne są różne opcje po wciśnięciu przycisku Akcje, np. dla zdarzenia
w statusie Utworzone, dostępne są akcje: Przekaż do MZ, Edytuj, Usuń. Opcja Powrót umożliwia powrót
do listy zdarzeń.
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3.7.2.7.

Podgląd zdarzenia Urlop rodzicielski

Wybranie opcji Podgląd dla zdarzenia Urlop rodzicielski przez użytkownika, spowoduje wyświetlenie
danych zdarzenia dla rezydenta. Widoczne są na ekranie: Data utworzenia, Status, Data przekazania do
MZ, Data akceptacji, dane rezydenta, dane urlopu rodzicielskiego: Data od, Data do, liczba dni przedłużenia
rezydentury w polu Wyliczana liczba dni przedłużenia oraz Liczba dzieci.

Rysunek 102 Zdarzenia – podgląd zdarzenia Urlop rodzicielski

W zależności od statusu zdarzenia dostępne są różne opcje po wciśnięciu przycisku Akcje, np. dla zdarzenia
w statusie Utworzone, dostępne są akcje: Przekaż do MZ, Edytuj, Usuń. Opcja Powrót umożliwia powrót
do listy zdarzeń.

3.7.2.8.

Podgląd zdarzenia Opieka nad chorym dzieckiem

Wybranie opcji Podgląd dla zdarzenia Urlop macierzyński przez użytkownika spowoduje wyświetlenie
danych zdarzenia dla rezydenta. Widoczne są na ekranie: Data utworzenia, Status, Data przekazania do
MZ, Data akceptacji, dane rezydenta, dane absencji: Data od, Data do, liczba dni przedłużenia rezydentury
w polu W sumie dni.

Rysunek 103 Zdarzenia – podgląd zdarzenia Opieka nad chorym dzieckiem

Przycisk Akcje udostępnia dla użytkownika różne akcje dla zdarzenia w zależności od jego statusu, np. dla
zdarzenia w statusie Utworzone, dostępne są akcje: Przekaż do MZ, Edytuj, Usuń. Opcja Powrót umożliwia
powrót do listy zdarzeń.
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3.7.2.9.

Podgląd zdarzenia Opieka nad chorym członkiem rodziny

Wybranie opcji Podgląd dla zdarzenia Urlop macierzyński spowoduje wyświetlenie danych zdarzenia dla
rezydenta. Widoczne są na ekranie: Data utworzenia, Status, Data przekazania do MZ, Data akceptacji,
dane rezydenta, dane absencji: Data od, Data do, liczbą dni przedłużenia rezydentury w polu W sumie dni.

Rysunek 104 Zdarzenia – podgląd zdarzenia Opieka nad chorym członkiem rodziny

W zależności od statusu zdarzenia dostępne są różne opcje po wciśnięciu przycisku Akcje, np. dla zdarzenia
w statusie Utworzone, dostępne są akcje: Przekaż do MZ, Edytuj, Usuń a w statusie Wycofane nie są
dostępne żadne opcje. Opcja Powrót umożliwia powrót do listy zdarzeń.

3.7.2.10. Podgląd zdarzenia Opieka nad zdrowym dzieckiem do lat 14
Wybranie opcji Podgląd dla zdarzenia Opieka nad zdrowym dzieckiem do lat 14 spowoduje wyświetlenie
danych zdarzenia dla rezydenta. Widoczne są na ekranie: Data utworzenia, Status, Data przekazania do
MZ, Data akceptacji, dane rezydenta, dane absencji: Data od, Data do, liczba dni przedłużenia rezydentury
w polu W sumie dni.

Rysunek 105 - podgląd zdarzenia Opieka nad zdrowym dzieckiem do lat 14
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W zależności od statusu zdarzenia dostępne są różne opcje po wciśnięciu przycisku Akcje, np. dla zdarzenia
w statusie Utworzone, dostępne są akcje: Przekaż do MZ, Edytuj, Usuń a w statusie Wycofane nie są
dostępne żadne opcje. Opcja Powrót umożliwia powrót do listy zdarzeń.

3.7.2.11. Podgląd zdarzenia Absencja – Urlop bezpłatny szkoleniowy
Wybranie opcji Podgląd dla zdarzenia Absencja – urlop bezpłatny szkoleniowy spowoduje wyświetlenie
danych zdarzenia dla rezydenta. Widoczne są na ekranie: Data utworzenia, Status, Data przekazania do
MZ, Data akceptacji, dane rezydenta, dane absencji: Data od, Data do, liczba dni przedłużenia rezydentury
w polu W sumie dni.

Rysunek 106 - Podgląd zdarzenia Absencja – urlop bezpłatny szkoleniowy

W zależności od statusu zdarzenia dostępne są różne opcje po wciśnięciu przycisku Akcje, np. dla zdarzenia
w statusie Utworzone, dostępne są akcje: Przekaż do MZ, Edytuj, Usuń a w statusie Wycofane nie są
dostępne żadne opcje. Opcja Powrót umożliwia powrót do listy zdarzeń.

3.7.2.12. Podgląd zdarzenia Absencja – Urlop bezpłatny
Wybranie opcji Podgląd dla zdarzenia Absencja – urlop bezpłatny spowoduje wyświetlenie danych
zdarzenia dla rezydenta. Widoczne są na ekranie: Data utworzenia, Status, Data przekazania do MZ, Data
akceptacji, dane rezydenta, dane absencji: Data od, Data do, liczba dni przedłużenia rezydentury w polu
W sumie dni.
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Rysunek 107 - Podgląd zdarzenia Absencja – urlop bezpłatny

W zależności od statusu zdarzenia dostępne są różne opcje po wciśnięciu przycisku Akcje, np. dla zdarzenia
w statusie Utworzone, dostępne są akcje: Przekaż do MZ, Edytuj, Usuń a w statusie Wycofane nie są
dostępne żadne opcje. Opcja Powrót umożliwia powrót do listy zdarzeń.

3.7.2.13. Podgląd zdarzenia Rozwiązanie umowy z rezydentem
Wybranie opcji Podgląd dla zdarzenia Rozwiązanie umowy z rezydentem spowoduje wyświetlenie danych
zdarzenia dla rezydenta. Widoczne są na ekranie: Data utworzenia, Status, Data przekazania do MZ, Data
akceptacji, dane rezydenta, Data rozwiązania umowy, Powód.

Rysunek 108 - Podgląd dla zdarzenia Rozwiązanie umowy z rezydentem

W zależności od statusu zdarzenia dostępne są różne opcje po wciśnięciu przycisku Akcje, np. dla zdarzenia
w statusie Utworzone, dostępne są akcje: Przekaż do MZ, Edytuj, Usuń a w statusie Wycofane nie są
dostępne żadne opcje. Opcja Powrót umożliwia powrót do listy zdarzeń.

3.7.2.14. Podgląd zdarzenia Zatrudnienie rezydenta
Wybranie opcji Podgląd dla zdarzenia Zatrudnienie rezydenta spowoduje wyświetlenie danych zdarzenia
dla rezydenta. Widoczne są na ekranie: Data początku umowy, Data końca umowy, Data przekazania do
MZ, Data akceptacji, dane rezydenta, załącznik świadectwa pracy, dane złożenia deklaracji, okres
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nieodbywania programowych dyżurów medycznych.

Rysunek 109 - Podgląd dla zdarzenia Zatrudnienie rezydenta

W zależności od statusu zdarzenia dostępne są różne opcje po wciśnięciu przycisku Akcje, np. dla zdarzenia
w statusie Utworzone, dostępne są akcje: Przekaż do MZ, Edytuj, Usuń a w statusie Wycofane nie są
dostępne żadne opcje. Opcja Powrót umożliwia powrót do listy zdarzeń.

3.7.3. Dodanie nowego zdarzenia
Wybierając Dodaj z poziomu listy zdarzeń, system umożliwia dodanie nowego zdarzenia dla rezydentury
w statusie Aktywna lub Zakończona. Obecnie dostępne są tylko zdarzenia: Złożenie deklaracji dla
rezydenta, Absencja L4, Absencja L4 w czasie ciąży i wypadkowe, Urlop macierzyński, Urlop
wychowawczy, Urlop rodzicielski, Urlop ojcowski, Opieka nad chorym dzieckiem, Opieka nad chorym
członkiem rodziny, Opieka nad zdrowym dzieckiem do lat 14, Absencja - Urlop bezpłatny szkoleniowy,
Absencja Urlop bezpłatny, Zatrudnienie rezydenta, Rozwiązanie umowy z rezydentem
Uwaga! Zdarzenia typu Absencje powodują przedłużenie rezydentury rezydenta o wyliczoną liczbę dni.

3.7.3.1.

Dodanie zdarzenia Deklaracja

Użytkownik po wybraniu rodzaju zdarzenia z listy Złożenie deklaracji, powinien wybrać opcję Dodaj.
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Rysunek 110 Zdarzenia – Deklaracja, okno wyboru typu zdarzenia

Użytkownik musi wybrać rezydenta z listy w polu Rezydent oraz datę złożenia deklaracji w polu Data
złożenia deklaracji przed wciśnięciem przycisku Dodaj zdarzenie.

Rysunek 111 Zdarzenia – Deklaracja, okno dodawania zdarzenia

W przypadku wpisania lub wybrania niepoprawnej daty w polu Data złożenia deklaracji i wciśnięciu
przycisku Zapisz, system zaprezentuje odpowiedni komunikat np.:

Rysunek 112 Zdarzenia – Deklaracja, komunikat dla niepoprawnej daty

Po poprawnym dodaniu zdarzenia, zdarzenie Deklaracji dla rezydenta pojawi się na liście zdarzeń w statusie
Utworzone. Złożenie deklaracji dla określonego rezydenta z określoną datą widoczne jest w podglądzie
danych rezydenta w opcji Podgląd rezydenta > Parametry rezydentury > Deklaracja.

3.7.3.1.

Dodanie zdarzenia Absencja - L4

Aby dodać zdarzenie absencja L4 dla rezydenta, użytkownik musi wybrać opcję Dodaj zdarzenie z poziomu
Listy zdarzeń, wybrać w polu Wybierz typ zdarzenia typ zdarzenia Absencja - L4 i wybrać opcję Dodaj.
Na ekranie ukaże się okno do wybrania rezydenta, dla którego będzie wpisywana absencja. Wybranie opcji
Dodaj absencję przez użytkownika spowoduje ukazanie się okna do wpisania zakresu dat zdarzenia
Absencja – L4 dla konkretnego rezydenta. Możliwe jest dodanie wielu absencji dla rezydenta w jednym
zdarzeniu.
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Rysunek 113 Zdarzenia – Absencja L4, okno wyboru rezydenta

Dla potrzeb dodania kolejnej absencji należy wybrać przycisk Dodaj absencję.

Rysunek 114 Zdarzenia – Absencja L4, okno do wpisania zakresu dat dla rezydenta

Wciśnięcie przycisku Zapisz przez użytkownika, spowoduje zapisanie zdarzenia lub zdarzeń dla rezydenta
lub pojawienie się komunikatu o błędzie. Zapisane zdarzenia pojawią się w statusie Utworzone na Lista
zdarzeń.

3.7.3.2.

Dodanie zdarzenia Absencja - L4 w czasie ciąży i wypadkowe

Dla dodania zdarzenia Absencja – L4 w czasie ciąży i wypadkowe użytkownik wybiera opcję Dodaj i w polu
Wybierz typ zdarzenia wartość Absencja – L4 w czasie ciąży i wypadkowe. Następnie wybiera opcję Dodaj
absencję.
System wyświetli okno do wybrania rezydenta z listy w polu Rezydent, dla którego będzie wpisywał
absencję i wpisania zakresu dat dla absencji. Po wybraniu opcji Dodaj absencję przez użytkownika, system
umożliwi dodanie kolejnej absencji.
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Rysunek 115 Zdarzenia – Absencja L4 w czasie ciąży i wypadkowe, okno wybrania rezydenta

A następnie pojawi się okno dodania szczegółów absencji, gdzie można dodać kolejną absencję za pomocą
przycisku Dodaj absencję.

Rysunek 116 Zdarzenia – L4 w czasie ciąży i wypadkowe, okno do wpisania absencji dla rezydenta

Wciśnięcie przycisku Zapisz przez użytkownika, spowoduje zapisanie zdarzenia lub zdarzeń dla rezydenta
lub pojawienie się komunikatu o błędzie. Zapisane zdarzenia pojawią się w statusie Utworzone na Lista
zdarzeń.

3.7.3.3.

Dodanie zdarzenia Urlop macierzyński

Jeśli w opcji Dodaj zdarzenie użytkownik wybierze w polu Wybierz typ zdarzenia równy Urlop
macierzyński, wówczas na ekranie system wyświetli okno: do wybrania rezydenta oraz wpisania danych
urlopu macierzyńskiego.
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Rysunek 117 Zdarzenia – Absencja Urlop macierzyński, okno do wpisania absencji

Wciśnięcie przycisku Zapisz przez użytkownika, spowoduje zapisanie zdarzenia lub zdarzeń dla rezydenta
lub pojawienie się komunikatu o błędzie. Zapisane zdarzenia pojawią się w statusie Utworzone na Lista
zdarzeń.

3.7.3.4.

Dodanie zdarzenia Urlop rodzicielski

Absencję Urlop rodzicielski użytkownik może wprowadzić za pomocą zdarzenia Urlop rodzicielski w opcji
Wybierz typ zdarzenia > Dodaj zdarzenie.
System wyświetli użytkownikowi okno do wpisania danych urlopu macierzyńskiego dla rezydenta: listę do
wyboru rezydenta w polu Rezydent, zakres dat w polach Data od i Data do.

Rysunek 118 Zdarzenia – Absencja Urlop macierzyński, okno do wpisania absencji

Wciśnięcie przez użytkownika Dodaj zdarzenie spowoduje zapisanie absencji lub pojawienie się komunikatu
informującego o błędzie.
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Rysunek 119 Zdarzenia – Absencja Urlop rodzicielski, okno z przykładowym komunikatem błędu

W przypadku niezłożenia wcześniej oświadczenia podmiotu o nienaliczaniu składki FP dla rezydenta, system
zaprezentuje w oknie również sekcję Oświadczenie FP.

Rysunek 120 Zdarzenia – Absencja Urlop wychowawczy, okno oświadczenia FP

Po poprawnej weryfikacji i zapisaniu absencji, zdarzenie pojawi się na liście zdarzeń w opcji Lista zdarzeń
w statusie Utworzone.

3.7.3.5.

Dodanie zdarzenia Urlop ojcowski

Jeśli użytkownik musi dodać dla rezydenta absencję Urlop ojcowski musi wybrać opcję Dodaj zdarzenie
w poziomu Lista zdarzeń.
System zaprezentuje okno do wybrania rezydenta w polu Rezydent, wpisania daty urodzenia dziecka
w polu Data urodzenia dziecka, zakresu dat w polu Data od i Data do, wyliczy ilość dni absencji w polu
Wyliczana liczba dni przedłużenia. Wartość ta przedłuży rezydenturę rezydenta, czyli zmieni datę
zakończenia rezydentury.

Rysunek 121 Zdarzenia – Absencja Urlop ojcowski, okno do wpisania absencji

Po wciśnięciu przycisku Dodaj zdarzenie przez użytkownika, następuje sprawdzenie poprawności wpisanych
danych absencji i zapisanie. Po poprawnej weryfikacji i zapisaniu absencji, zdarzenie pojawi się na liście
zdarzeń w opcji Lista zdarzeń.
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3.7.3.6.

Dodanie zdarzenia Urlop wychowawczy

Dodanie absencji Urlop wychowawczy dla rezydenta jest możliwe za pomocą przycisku Dodaj zdarzenie.
Użytkownik musi wybrać z listy Wybierz typ zdarzenia wartość Urlop wychowawczy i wcisnąć Dodaj.
System zaprezentuje okno do wyboru rezydenta w polu Rezydent i ilości dzieci w polu Liczba dzieci.
Wciśnięcie przez użytkownika Dodaj absencję spowoduje pojawienie się okna do wpisania danych absencji:
Data od, Data do.

Rysunek 122 Zdarzenia – Absencja Urlop wychowawczy, okno wybory rezydenta

Dla potrzeb dodania kolejnej absencji należy wybrać przycisk Dodaj absencję.

Rysunek 123 Zdarzenia – Absencja Urlop wychowawczy, okno do wpisania absencji

W przypadku niezłożenia wcześniej oświadczenia podmiotu o nienaliczaniu składki FP dla rezydenta, system
zaprezentuje w oknie również sekcję Oświadczenie FP.
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Rysunek 124 Zdarzenia – Absencja Urlop wychowawczy, okno oświadczenia FP

Wciśnięcie przez użytkownika Dodaj zdarzenie spowoduje sprawdzenie wpisanych danych zdarzeń i ich
zapisanie. Po poprawnej weryfikacji zdarzenia i zapisaniu w bazie, zdarzenia pojawią się na liście zdarzeń
w opcji Lista zdarzeń.

3.7.3.7.

Dodanie zdarzenia Opieka nad chorym dzieckiem

Absencję Opieka nad chorym dzieckiem dla rezydenta użytkownik może wprowadzić wciskając Dodaj
zdarzenie z poziomu Lista zdarzeń. System zaprezentuje okno do wyboru rezydenta. Wciśnięcie przycisku
Dodaj absencję spowoduje pojawienie się okna do wpisania danych absencji dla rezydenta. Kolejne
absencje użytkownik wpisuje po wciśnięciu przycisku Dodaj absencję.

Rysunek 125 Zdarzenia – Absencja Opieka nad chorym dzieckiem, okno wyboru rezydenta

Rysunek 126 Zdarzenia – Absencja Opieka nad chorym dzieckiem, okno dodawania absencji
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Po wciśnięciu przycisku Zapisz przez użytkownika, następuje sprawdzenie poprawności wpisanych danych
absencji i zapisanie. Po poprawnym sprawdzeniu absencji, zdarzenie pojawi się na liście zdarzeń w opcji
Lista zdarzeń. Jeśli weryfikacja danych zdarzenia będzie zawierać błędy, system zaprezentuje na ekranie
stosowny komunikat.

3.7.3.8.

Dodanie zdarzenia Opieka nad chorym członkiem rodziny

Jeśli użytkownik musi wprowadzić dla rezydenta opiekę nad chorym członkiem rodziny, wówczas musi
wybrać opcję Dodaj zdarzenie z poziomu Lista zdarzeń i wcisnąć Dodaj.
System wówczas zaprezentuje okno do wpisania danych zdarzenia Opieka nad chorym członkiem rodziny
dla rezydenta.

Rysunek 127 Zdarzenia – Opieka nad chorym członkiem rodziny, okno wyboru rezydenta

Dla potrzeb dodania kolejnej absencji należy wybrać przycisk Dodaj absencję.

Rysunek 128 Zdarzenia – Opieka nad chorym członkiem rodziny, dodanie danych absencji

Kolejne absencje tego samego typu dla rezydenta, użytkownik wpisuje po wciśnięciu przycisku Dodaj
absencję. Zapis wpisanych absencji dla rezydenta następuje po wciśnięciu przez użytkownika przycisku
Zapisz. Po poprawnej weryfikacji wpisanych danych zdarzeń, system zapisuje zdarzenia dla rezydenta
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w oknie Lista zdarzeń ze statusem Utworzone. Jeśli weryfikacja zdarzeń zakończy się błędem, system
zaprezentuje komunikat błędu.

3.7.3.9.

Dodanie zdarzenia Opieka nad zdrowym dzieckiem do lat 14

Jeśli użytkownik musi wprowadzić dla rezydenta Opieka nad zdrowym dzieckiem do lat 14, wówczas musi
wybrać opcję Dodaj zdarzenie z poziomu Lista zdarzeń i wcisnąć Dodaj.
System wówczas zaprezentuje okno do wpisania danych zdarzenia Opieka nad zdrowym dzieckiem do lat 14
dla rezydenta.

Rysunek 129 - Zdarzenia - Opieka nad zdrowym dzieckiem do lat 14

Dla potrzeb dodania kolejnej absencji należy wybrać przycisk Dodaj absencję.

Rysunek 130 - Zdarzenia - Opieka nad zdrowym dzieckiem do lat 14

Kolejne absencje tego samego typu dla rezydenta, użytkownik wpisuje po wciśnięciu przycisku Dodaj
absencję. Zapis wpisanych absencji dla rezydenta następuje po wciśnięciu przez użytkownika przycisku
Zapisz. Po poprawnej weryfikacji wpisanych danych zdarzeń, system zapisuje zdarzenia dla rezydenta
w oknie Lista zdarzeń ze statusem Utworzone. Jeśli weryfikacja zdarzeń zakończy się błędem, system
zaprezentuje komunikat błędu.

3.7.3.10. Dodanie zdarzenia Absencja – Urlop bezpłatny szkoleniowy
Jeśli użytkownik musi wprowadzić dla rezydenta Absencja – urlop bezpłatny szkoleniowy, wówczas musi
wybrać opcję Dodaj zdarzenie z poziomu Lista zdarzeń i wcisnąć Dodaj.
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System wówczas zaprezentuje okno do wpisania danych zdarzenia Absencja – urlop bezpłatny szkoleniowy
dla rezydenta.

Rysunek 131 – Zdarzenia - Absencja – urlop bezpłatny szkoleniowy

Dla potrzeb dodania kolejnej absencji należy wybrać przycisk Dodaj absencję.

Rysunek 132 – Zdarzenia - Absencja – urlop bezpłatny szkoleniowy

Kolejne absencje tego samego typu dla rezydenta, użytkownik wpisuje po wciśnięciu przycisku Dodaj
absencję. Zapis wpisanych absencji dla rezydenta następuje po wciśnięciu przez użytkownika przycisku
Zapisz. Po poprawnej weryfikacji wpisanych danych zdarzeń, system zapisuje zdarzenia dla rezydenta
w oknie Lista zdarzeń ze statusem Utworzone. Jeśli weryfikacja zdarzeń zakończy się błędem, system
zaprezentuje komunikat błędu.

3.7.3.11. Dodanie zdarzenia Absencja – Urlop bezpłatny
Jeśli użytkownik musi wprowadzić dla rezydenta Absencja – urlop bezpłatny, wówczas musi wybrać opcję
Dodaj zdarzenie z poziomu Lista zdarzeń i wcisnąć Dodaj.
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System wówczas zaprezentuje okno do wpisania danych zdarzenia Absencja – urlop bezpłatny dla
rezydenta.

Rysunek 133 – Zdarzenia - Absencja – urlop bezpłatny

Dla potrzeb dodania kolejnej absencji należy wybrać przycisk Dodaj absencję.

Rysunek 134 – Zdarzenia - Absencja – urlop bezpłatny

Kolejne absencje tego samego typu dla rezydenta, użytkownik wpisuje po wciśnięciu przycisku Dodaj
absencję. Zapis wpisanych absencji dla rezydenta następuje po wciśnięciu przez użytkownika przycisku
Zapisz. Po poprawnej weryfikacji wpisanych danych zdarzeń, system zapisuje zdarzenia dla rezydenta
w oknie Lista zdarzeń ze statusem Utworzone. Jeśli weryfikacja zdarzeń zakończy się błędem, system
zaprezentuje komunikat błędu.

3.7.3.12. Dodanie zdarzenia Rozwiązanie umowy z rezydentem
Jeśli użytkownik musi wprowadzić dla rezydenta Rozwiązanie umowy z rezydentem, wówczas musi wybrać
opcję Dodaj zdarzenie z poziomu Lista zdarzeń i wcisnąć Dodaj.
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System wówczas zaprezentuje okno do wpisania danych zdarzenia Rozwiązanie umowy z rezydentem dla
rezydenta.

Rysunek 135 - Zdarzenie - Rozwiązanie umowy z rezydentem

Należy wybrać rezydenta, kolejno datę rozwiązania umowy oraz powód z listy wyboru.

Rysunek 136 - Zdarzenie - Rozwiązanie umowy z rezydentem

W celu przeprocesowania zdarzenia, należy kliknąć Dodaj zdarzenie.
Rozwiązanie umowy następuje w sposób automatyczny i skutkuje aktualizacją daty końca umowy
w podmiocie na datę rozwiązania.
System usuwa zdarzenie Rozwiązania umowy z rezydentem (Automatyczne) na skutek:
•
•

Odrzucenia przez MZ zdarzenia inicjującego,
Usunięcia przez podmiot zdarzenia inicjującego,

pod warunkiem, że zdarzenie rozwiązania umowy z rezydentem ma status Utworzone.
Po upływie 14 dni od utworzenia zdarzenia o typie Rozwiązanie umowy z rezydentem ma nastąpić
automatyczna zmiana jego statusu z Utworzone na Przekazane do MZ a następnie Zaakceptowane
(z uwagi na brak weryfikacji zdarzenia tego typu przez MZ) i realizacja skutków akceptacji zdarzenia.
Jeśli dla podmiotu istnieje powyższe zdarzenie, użytkownik zostanie poinformowany o utworzeniu
zdarzenia rozwiązania umowy i blokadzie funkcjonalności SIR do czasu przekazania zdarzenia do MZ.
Po poprawnej weryfikacji wpisanych danych zdarzeń, system zapisuje zdarzenia dla rezydenta w oknie Lista
zdarzeń ze statusem Utworzone i przesyła mailowo informację do użytkownika. Jeśli weryfikacja zdarzeń
zakończy się błędem, system zaprezentuje komunikat błędu.
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3.7.3.13. Dodanie zdarzenia Zatrudnienie rezydenta
Jeśli użytkownik musi wprowadzić dla rezydenta Zatrudnienie rezydenta, wówczas musi wybrać opcję Dodaj
zdarzenie z poziomu Lista zdarzeń i wcisnąć Dodaj.
System wówczas zaprezentuje okno do wpisania danych zdarzenia Zatrudnienie rezydenta.

Rysunek 137 - Zdarzenie - Zatrudnienie rezydenta

Po uzupełnieniu danych, w celu przeprocesowania zdarzenia, należy kliknąć Dodaj zdarzenie.
Po zaakceptowaniu zdarzenia zatrudnienia rezydenta system przedłuża rezydenturę o liczbę dni nie większą
niż liczba dni limitu (14).
Po poprawnej weryfikacji wpisanych danych zdarzeń, system zapisuje zdarzenia dla rezydenta w oknie Lista
zdarzeń ze statusem Utworzone. Jeśli weryfikacja zdarzeń zakończy się błędem, system zaprezentuje
komunikat błędu.

3.7.4. Edycja zdarzeń
Utworzone wcześniej zdarzenie, użytkownik może poddać edycji.
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Rysunek 138 - Edycja zdarzeń

Uwaga! Edycja jest możliwa dla zdarzeń w statusie Utworzone oraz Do korekty.

Rysunek 139 - Edycja zdarzeń, statusy

3.7.5. Usunięcie zdarzenia
Zdarzenie utworzone przez podmiot w statusie Utworzone, Do korekty, Przekazane do MZ, użytkownik
będzie mógł usunąć za pomocą operacji Usuń przy konkretnym zdarzeniu. Po usunięciu zdarzenia dla
rezydenta, zdarzenie zniknie z listy zdarzeń.

3.7.6. Wysłanie zdarzenia do akceptacji MZ
Zdarzenie poprawnie wypełnione, użytkownik może wysłać do akceptacji MZ za pomocą opcji Przekaż do
MZ. Po potwierdzeniu przyciskiem Tak tej operacji, zdarzenie zmienia status na Zaakceptowane.
Jest możliwość zaznaczenia wielu zdarzeń do przesłania do akceptacji do MZ z poziomu Zbiorczej listy
zdarzeń. Użytkownik zaznacza zdarzenia kolejno lub wybiera opcję Zaznacz wszystkie. W zależności od
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statusu zdarzenia (tylko Utworzone lub Do korekty), system zaznaczy zdarzenia do przesłania do akceptacji
do MZ.

Rysunek 140 Zdarzenia – komunikat potwierdzający przesłanie do MZ

3.7.7. Wycofanie zdarzenia
Zdarzenie w statusie Zaakceptowane można wycofać z akceptacji MZ za pomocą operacji Wycofaj.
Wycofanie odbywa się w sposób automatyczny i nie wymaga potwierdzenia MZ ani podpisania dokumentu.

Rysunek 141 Zdarzenia – operacja Wycofaj

Po potwierdzeniu wycofania poprzez wciśnięcie przycisku Wycofaj, zdarzenie zmieni status na Wycofane.

Rysunek 142 Zdarzenia – komunikat potwierdzający wycofanie

Uwaga! Jeśli okaże się, że użytkownik pomylił się i zdarzenie wycofał, nie ma możliwości dalszego
procesowania tego zdarzenia. Należy wówczas utworzyć nowe zdarzenie dla rezydenta.
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4. Zakończenie pracy w systemie
Pracę w Systemie Informatycznym Rezydentur należy zakończyć klikając Wyloguj widoczną po najechaniu
kursorem na Imię i Nazwisko użytkownika zalogowanego w prawym, górnym rogu ekranu.
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5. Załączniki
5.1. Załącznik numer 1
Lista postępowań kwalifikacyjnych
Termin postępowania
kwalifikacyjnego

Nr postępowania

1– 31 marca 2021 r.

Rn42

1– 31 października 2020 r.

Rn41

1– 31 marca 2020 r.

Rn40

1– 31 października 2019 r.

Rn39

1– 31 marca 2019 r.

Rn38

1– 31 października 2018 r.

Rn37

1– 31 marca 2018 r.

Rn36

1– 31 października 2017 r.

Rn35

1– 31 marca 2017 r.

Rn34

1– 31 października 2016 r.

Rn33

1– 31 marca 2016 r.

Rn32

1– 31 października 2015 r.

Rn31

1– 31 marca 2015 r.

Rn30

1– 31 października 2014 r.

Rn29

1– 31 marca 2014 r.

Rn28

1– 31 października 2013 r.

Rn27

1– 31 marca 2013 r.

Rn26

1– 31 października 2012 r.

Rn25

1– 31 marca 2012 r.

Rn24

1– 31 października 2011 r.

Rn23

1– 31 marca 2011 r.

Rn22

1– 31 października 2010 r.

Rn21

1– 31 marca 2010 r.

Rn20

1– 31 października 2009 r.

Rn19
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