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Wprowadzenie
Niniejszy dokument opisuje sposób użytkowania systemu SIR przez użytkowników Podmiotu w zakresie
zawierania umowy rezydenckiej. Dokument zawiera zrzuty ekranów z kolejno opisanymi krokami i jest
skierowany do osób odpowiedzialnych za obsługę umowy po stronie Podmiotu. Podręcznik użytkownika został
uszeregowany w sposób zgodny z procesem zawierania umowy.

1. Słownik pojęć i skrótów
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

BF – Departament Budżetu i Finansów w MZ.
BFR – Wydział Finansowania Kształcenia Podyplomowego w BF w MZ.
FK– System Finansowo – Księgowy wspomagający procesy księgowości w MZ.
Dane do umowy – to zestaw danych przekazywany przez Podmiot w celu zarejestrowania umowy rezydenckiej w SIR.
eGate – system do składania podpisów kwalifikowanych
e-PLOZ - Elektroniczna Platforma Logowania Ochrony Zdrowia. e-PLOZ jest elementem Platformy
Udostępniania On-Line Usług i Zasobów Cyfrowych Rejestrów Medycznych, w zakresie zgodnym z
ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 408,
z późn. zm.), i służy do rejestracji i uwierzytelniania użytkowników systemów CSIOZ. Link do platformy:
https://eploz.ezdrowie.gov.pl
Kalkulacja – jest to maksymalna wysokość środków przeznaczona na realizację umowy rezydenckiej
ogółem oraz w poszczególnych latach trwania umowy: ogółem oraz
w podziale na poszczególnych rezydentów objętych umową.
MZ – Ministerstwo Zdrowia/Minister Zdrowia.
KN (d.NS) – Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki w MZ.
KNR (d.NSR) - Wydział Umów Rezydenckich w Departamencie Kwalifikacji Medycznych i Nauki w MZ.
Podmiot/Zakład – oznacza Stronę umowy zawartej z MZ na finansowanie rezydentur.
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 umowy.
Specjalizacja lekarska – dziedzina medycyny, w której rezydent odbywa szkolenie specjalizacyjne
SIR / System – System Informatyczny Rezydentur.
Umowa – to umowa cywilno–prawna zawierana pomiędzy Zakładem (Podmiotem)
a Ministrem Zdrowia na finasowanie specjalizacji lekarzy odbywanych w trybie rezydentury.
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2. FAQ — pomoc dla użytkownika
Na stronie aplikacji https://sir.ezdrowie.gov.pl/ udostępniona jest pomoc dla użytkownika w postaci FAQ
(Frequently Asked Questions), czyli najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. Użytkownik może zapoznać się
z informacjami o SIR, bez konieczności logowania do systemu.

Rysunek 1 FAQ

3. Uruchomienie splikacji SIR
W celu uruchomienia aplikacji SIR należy otworzyć przeglądarkę internetową np. „Google Chrome” i wpisać
adres strony:: https://sir.ezdrowie.gov.pl/ . Na wyświetlonej stronie należy kliknąć Zaloguj. Konto użytkownika
do SIR musi być dodane wcześniej przez Administratora lokalnego.

Rysunek 2 Uruchomienie SIR

Rysunek 3 Logowanie do SIR

Następnie należy wprowadzić swój „Login” i „Hasło” konta dostępowego z platformy e-PLOZ i zatwierdzić
wprowadzone dane przyciskiem Dalej.
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Rysunek 4 Uwierzytelnianie

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 5 Strona główna SIR
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3.1. Komunikaty
W zakładce Komunikaty wyświetlana jest lista wiadomości o zmianach w umowie w kontekście wszystkich
podmiotów. Użytkownik ma możliwość sprawdzenia szczegółów komunikatu po kliknięciu przycisku Zobacz.

Rysunek 6 Lista komunikatów

Jeżeli użytkownik kliknie przycisk Oznacz jako przeczytane system zmieni formatowanie czcionki z pogrubionej na zwykły tekst. W celu udzielenia odpowiedzi na komunikat należy kliknąć przycisk Odpowiedz, uzupełnić
pole treści i wysłać odpowiedź zatwierdzając przyciskiem Odpowiedz. System informuje użytkownika odpowiednim komunikatem o wysłaniu odpowiedzi.
Jeżeli w oknie szczegóły komunikatu użytkownik kliknie na link w informacji „Możesz przejść do umowy pod tym
linkiem” system otworzy okno Danych do umowy, której dotyczył komunikat.

Rysunek 7 Treść komunikatów

W zakładkach Danych do umowy można zweryfikować i dokonać korekty treści, w przypadku zwrotu danych z
MZ. Status „Odrzucone przez MZ” będzie widoczny w zakładce Podmiot ->Dane do umów).
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Rysunek 8 Wysyłanie odpowiedzi na komunikat

Rysunek 9 Podsumowanie wysyłania odpowiedzi
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4. Wprowadzanie składki wypadkowej ZUS
Przy rozpoczęciu pracy w systemie i przed wprowadzaniem danych do nowej umowy, należy ustawić wysokość
składki wypadkowej ZUS. W tym celu, z Menu Podmiot należy wybrać pozycję Stawki podmiotu i wprowadzić
stawki wybierając kolejno przycisk Edycja -> Dodaj stawkę

Rysunek 10 Stawki podmiotu

W oknie Dodanie współczynnika(stawki) należy wprowadzić:
• w polu Wartość - obowiązującą wysokość składki wypadkowej
• w polu Od – datę rozpoczęcia obowiązywania składki wypadkowej wg zawiadomienia z ZUS
• miesiąc wypłacania wynagrodzenia rezydentom za marzec (marzec/kwiecień).
System zapisze wysokość stawki wypadkowej z datą rozpoczęcia obowiązywania podaną przez użytkownika i domyślną datą zakończenia obowiązywania Do końca umowy. Przy zmianie wysokości stawki, należy
wprowadzić nową wartość, która zostanie zapisana jako kolejna pozycja na liście, a czas obowiązywania
poprzedniej stawki zostanie zakończony w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia obowiązywania nowo wprowadzonej stawki. Wprowadzenie w SIR kilku stawek składki wypadkowej jest możliwe jedynie po raz pierwszy,
zanim zostaną zgłoszone (wysłane) do MZ dane do pierwszej umowy. Kolejne zmiany składki będą powodowały generowanie zdarzenia na poziomie Zakładu. Paczka zdarzeń ze zmianą składki musi zostać przekazana do
MZ. Po zmianie składki, zdarzenia wygenerują się tylko do umów obustronnie podpisanych.
Podmiot > Paczki zdarzeń > zaznacz pozycję > przycisk Przekaż do MZ zaznaczone

Rysunek 11 Konfiguracja składki wypadkowej
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5. Zarządzanie umowami
5.1. Przeglądanie danych do umowy
Przeglądanie danych do umowy odbywa się z poziomu listy Dane do umów dostępnej w zakładce Podmiot.
Lista zawiera informacje na temat danych wprowadzonych przez Podmioty i przetwarzanych w Ministerstwie
Zdrowia. O aktualnym etapie realizacji umowy informuje Status:
• Utworzone – dane do umowy w trakcie przygotowania przez Podmiot (podgląd/edycja/usunięcie
danych)
• Przesłane do MZ – dane do umowy wysłane do akceptacji MZ (brak możliwości edycji i usunięcia
danych)
• Odrzucone przez MZ – dane do umowy zwrócone przez MZ w celu dokonania przez Podmiot korekty
(podgląd i edycja danych wg uwag MZ)
• Oczekuje na akceptację Dyrekcji MZ– dane do umowy zweryfikowane, oczekują na akceptację przez
Dyrektora MZ
• Umowa utworzona – umowa podpisana przez MZ przekazana do Podmiotu w celu złożenia podpisu
elektronicznego
Po wybraniu przycisku Podgląd danych lub Edycja danych (w zależności od statusu) pojawia się okno podglądu
wprowadzonych danych.

Rysunek 12 Dane do umów - lista

5.2. Usuwanie danych do umowy
System umożliwia usunięcie pozycji, które nie zostały przesłane jeszcze do MZ. Aby usunąć pozycję należy
nacisnąć przycisk Usuń przy wybranych danych do umowy.
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6. Wprowadzenie nowej umowy
W celu dodania nowej pozycji w oknie listy Dane do umów, w polu Postępowanie należy wybrać numer
postępowania do którego użytkownik chce dodać nową umowę i kliknąć przycisk Rozpoczęcie wprowadzania.
System wyświetli kilka zakładek, w których należy wprowadzić informacje niezbędne do utworzenia umowy
rezydenckiej.

Rysunek 13 Wprowadzanie nowej pozycji Dane do umów

6.1. Wprowadzanie danych Podmiotu
Zakładka Dane podmiotu:
Informacje podstawowe i dane adresowe pobrane automatycznie z RPWDL (edycja możliwa tylko w rejestrze
źródłowym, automatyczna aktualizacja danych w SIR po zalogowaniu Administratora lokalnego)
W celu uzupełnienia Danych kontaktowych Podmiotu (tel/e-mail) należy kliknąć w ikonkę ołówka, wpisz numer
i zatwierdzić klawiszem Enter. Wymagane jest podanie adresu email i przynajmniej jednego numeru telefonu.

Rysunek 14 Dane podmiotu do umowy
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Poniżej okna z danymi Podmiotu do uzupełnienia, z których informacje zostaną podstawione do treści umowy:
• użytkownik/użytkownicy wyznaczeni do reprezentowania Podmiotu w umowie oraz podpisywania
umowy
• forma prawna Podmiotu w umowie
W celu wskazania osoby reprezentującej Podmiot w umowie należy kliknąć przycisk Dodaj, wybrać osobę
z listy użytkowników Podmiotu, zaznaczyć właściwy checkbox, a w pole Opis pełnionej funkcji wprowadzić
nazwę funkcji dla osoby wybranej w listy i kliknąć Zapisz.
W celu wskazania osoby reprezentującej Podmiot jako uprawnionej do podpisywania umowy, należy zaznaczyć
pole Podpisywanie umowy.
W celu wskazania innej osoby uprawnionej do podpisywania umowy należy kliknąć przycisk Dodaj, wybrać osobę z listy użytkowników Podmiotu, zaznaczyć pole Podpisywanie umowy i zatwierdzić przyciskiem Zapisz, aby
zapamiętać ustawienia.
Uwaga: W przypadku oznaczenia kilku osób do podpisywania umowy, system będzie wymagał złożenia podpisu
przez wszystkich wybranych.
W zakładce Dołączone dokumenty należy umieścić aktualny skan KRS (CEiDG dla osób fizycznych i spółek
cywilnych) oraz ewentualne upoważnienie, na podstawie którego umowę podpisuje inna osoba niż wskazuje to
KRS lub nie wszyscy wspólnicy spółki cywilnej (patrz 2.3.10).
W celu usunięcia ustawienia użytkownika wskazanego do reprezentowania Podmiotu w umowie lub podpisywania umowy, należy kliknąć czerwoną ikonkę kosza przy wybranej pozycji.
W polu Forma prawna w umowie z listy rozwijanej należy wybrać pozycję właściwą dla prowadzonej działalności. Jeżeli nie wszystkie dane zostały uzupełnione automatycznie, należy kliknąć na tekst wyświetlony poniżej
pola z listą rozwijaną i w miejsce kropek wstawić brakujące informacje.

Rysunek 15 Dane do treści umowy

14

Podręcznik użytkownika
Zawieranie umowy rezydenckiej

W zależności od wybranej formy podmiotu, system wyświetli jakie są wymagane dokumenty do załączenia. W celu wybrania konkretnego pliku należy kliknąć „Wybierz plik” i wskazać lokalizację pliku na dysku.
W przypadku pomyłki należy kliknąć Usuń i ponownie wskazać plik. Po zakończeniu dodawania plików należy
zatwierdzić zmiany przyciskiem „Zapisz”.

Rysunek 16 Wymagane załączniki

6.2. Dodanie rezydentów do umowy
Rezydentów, którzy będą finansowani w ramach umowy należy wprowadzić w zakładce Lista rezydentów.
Dane rezydentów są pobierane z SMK (System Monitorowania Kształcenia), na podstawie nr PESEL. W celu
wyszukania rezydenta należy w polu Pesel wprowadzić numer i kliknąć przycisk Szukaj. Następnie, należy
wpisać pozostałe dane, które nie zostały uzupełnione automatycznie lub wymagają zmiany i kliknąć przycisk
Dodaj. Jeżeli rezydent nie posiada nr PESEL, należy zaznaczyć „Brak Pesel” i ręcznie wprowadzić dane.

Rysunek 17 Dodawanie rezydenta do umowy
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Jeżeli system nie znajdzie rezydenta w SMK, pojawi się komunikat informujący o możliwości ręcznego wprowadzenia danych i dodania nowej pozycji do listy rezydentów.
Uwaga! Jeżeli system nie wyszuka rezydenta, a użytkownik ma pewność, że rezydent o podanym Pesel jest
widoczny w SMK, należy zgłosić błąd wyszukania do CSIOZ podając numer NIP. Przyczyną może być brak komunikacji pomiędzy systemami SMK i SIR lub różnica w zakresie danych: rezydent(Pesel) + podmiot (NIP +
Regon).
W celu dodania rezydenta spoza SMK należy kliknąć przycisk TAK w komunikacie i w odblokowanych polach
formularza wprowadzić informacje o rezydencie oraz dodać skany karty szkolenia specjalizacyjnego oraz skierowania/aneksu do karty szkolenia jako załączniki.
Po zakończeniu wprowadzania danych należy kliknąć przycisk Dodaj. Nowa pozycja zostanie dodana do listy
umieszczonej pod polami formularza na dole strony. Nazwy załączników zostaną określone automatycznie na
podstawie nazwiska rezydenta i rodzaju dokumentu. Załączone dokumenty są dostępne poprzez podgląd/edycję karty rezydenta oraz w zakładce Dołączone dokumenty (patrz 2.3.10).
Oznaczenia (K) lub (M) przy nazwisku rezydenta określają płeć, natomiast oznaczenie (P) dotyczy priorytetowej dziedziny specjalizacji. Na liście rezydentów, w kolumnie SMK, symbolem „V” oznaczeni są rezydenci
pobrani z SMK, a symbolem „X” rezydenci, których dane zostały wprowadzone przez użytkownika SIR.

Rysunek 18 Komunikat weryfikacji nr PESEL rezydenta
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Rysunek 19 Dodawanie rezydenta spoza SMK

Edycja lub usunięcie wybranej pozycji z utworzonej listy rezydentów jest możliwe do momentu przekazania Danych do umowy do weryfikacji do MZ. W celu edytowania należy klikną Edytuj przy wybranej pozycji,
następnie zmodyfikować dostępne dane i przyciskiem Zapisz zatwierdź zmiany.

Rysunek 20 Edycja danych rezydenta
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Jeżeli do rezydenta została dopisana informacja w polu Uwagi, na Liście rezydentów pozycja będzie oznaczona
czerwonym komunikatem, a jego treść wyświetli się po najechaniu kursorem na komunikat.

Rysunek 21 Uwagi przy rezydencie

6.3. Uzupełnianie informacji o absencjach
Wprowadzenie absencji jest realizowane poprzez zakładkę Absencje. W celu dodania informacji o nieobecności rezydenta na etapie zgłaszania danych do nowej umowy, należy wybrać z listy rozwijanej nazwisko rezydenta, wprowadzić daty Od-Do i wybrać przyczynę absencji. Na przycisku Dodaj, system wyświetla liczbę kalendarzowych dni absencji wyliczoną na podstawie wprowadzonych danych. W celu dodania nowej pozycji do Listy
absencji należy kliknąć przycisk Dodaj i uzupełnić wymagane informacje. W celu usunięcia pozycji z listy należy
w kolumnie Opcje kliknąć Usuń. Lista absencji zawiera aktualnie udostępniony zakres zdarzeń.
Dla postępowania Rn38 absencje będą mogły zostać przekazane po uruchomieniu funkcjonalności zgłaszania
zdarzeń.

Rysunek 22 Wprowadzenie absencji w danych do umowy
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6.4. Wprowadzenie parametrów do umowy
6.4.1. Listy parametrów
W zakładce Parametry, w sekcji Lista parametrów dla Podmiotu, znajdują się składowe wynagrodzenia i współczynniki dla Podmiotu, obowiązujące w umowie. Poniżej sekcji Lista parametrów dla Podmiotu znajdują się
ustawienia parametrów związanych z rezydentami.
Do wprowadzenia przez użytkownika są okresy odprowadzania składek na FEP, informacje o deklaracji oraz
okresy nieodbywania programowych dyżurów medycznych.

Rysunek 23 Lista parametrów dla Podmiotu
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W zakładce Parametry, w sekcji Dla rezydentów, znajdują się pola związane ze składką na FEP, deklaracjami,
dyżurami medycznymi oraz składką na Fundusz Pracy.

Rysunek 24 Lista parametrów dla rezydentów

6.4.2. Składki na FEP
W celu uzupełnienia okresu odprowadzania składki FEP na rezydenta, w sekcji Okresy odprowadzania składek na FEP (rys. 25), w polu rezydent należy wybrać lekarza, określić daty Od dnia i Do dnia za pomocą kalendarza dostępnego po kliknięciu w pole dat i zatwierdzić przyciskiem Dodaj. Nowa pozycja dopisze się do listy pod
polami formularza w sekcji Okresy odprowadzania składek na FEP. Pozycja jest możliwa do usunięcia poprzez
kliknięcie ikonki kosza do momentu przekazania Danych do umowy do MZ.

6.4.3. Deklaracje
W celu informacji o złożonej przez rezydenta Deklaracji, w sekcji Deklaracje, w polu rezydent należy wybrać
lekarza spośród pozycji dodanych do umowy, określić datę złożenia Deklaracji za pomocą kalendarza dostępnego po kliknięciu w pole daty i zatwierdzić klikając przycisk Dodaj. Nowa pozycja dopisze się do listy pod polami
formularza w sekcji Deklaracje. Pozycja jest możliwa do usunięcia poprzez kliknięcie ikonki kosza do momentu
przekazania Danych do umowy do MZ. Wartość jest uzupełniona automatycznie w zależności od tego, czy specjalizacja rezydenta jest określona jako priorytetowa, lub zwykła. Pozycja jest możliwa do usunięcia poprzez
kliknięcie ikonki kosza do momentu przekazania Danych do umowy do MZ

6.4.4. Dyżury medyczne - okresowe niepełnienie programowych dyżurów przez rezydentów
Dyżury medyczne są przypisane do specjalizacji i automatycznie doliczane do kalkulacji. W celu okresowego
wyłączenia rezydenta z odbywania programowych dyżurów medycznych należy zapisać tą informację w systemie w sekcji Okres nieodbywania programowych dyżurów medycznych dodając pozycję do listy. W polu
rezydent należy wybrać nazwisko lekarza, określić powód wyłączenia z dyżurowania oraz wprowadzić okres jakiego dotyczy zgłoszenie. Pozycja jest możliwa do usunięcia poprzez kliknięcie ikonki kosza do momentu przekazania Danych do umowy do MZ.
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6.5. Podgląd kalkulacji
Na podstawie zdefiniowanych parametrów i wprowadzonych danych, system utworzy kalkulację do umowy. Kalkulację można wyświetlić w ujęciu rocznym, kwartalnym oraz miesięcznym klikając odpowiednio
na przyciski Rok/Miesiąc/Kwartał.

Rysunek 25 Kalkulacja w latach

Rysunek 26 Kalkulacja kwartalna
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Rysunek 27 Kalkulacja miesięczna

Jeżeli w widoku Miesiąca użytkownik kliknie w dowolną kwotę w tabeli wyświetlą się składowe i parametry
kalkulacji. W przypadku wprowadzenia zmian w Danych do umowy, należy kliknąć Przelicz, aby zaktualizować
kalkulację.

Rysunek 28 Szczegóły kalkulacji
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6.6. Zewnętrzne załączniki do umowy
W celu załączenia zewnętrznych dokumentów wymaganych do uzupełnienia Danych do umowy, np. dodatkowy skan upoważnienia do podpisywania umów, należy przejść do zakładki Dołączone dokumenty, uzupełnić
pole Opis dokumentu, kliknąć Wybierz plik i wskazać lokalizację pliku na dysku. Po kliknięciu przycisku Dodaj,
plik będzie załączony do przekazania do MZ. Aby załączyć kolejny plik, należy powtórzyć kroki opisane powyżej. Załączone piki można usunąć do momentu przekazania Dane do umowy do MZ, klikając przycisk Usuń przy
wybranej pozycji.

Rysunek 29 Dodawanie plików zewnętrznych

6.7. Historia zmian w umowie
Zakładka Historia prezentuje jakie zmiany, kiedy i przez jakiego użytkownika były wprowadzane w danej
umowie.

Rysunek 30 Historia zmian w umowie
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6.8. Uwagi do umowy
W celu przekazania dodatkowych uwag do MZ odnośnie zawieranej umowy, należy w zakładce Uwagi, kliknąć przycisk Dodaj, w nowym oknie uzupełnić treść w polu Uwagi i kliknąć Dodaj, aby zapisać wprowadzone
zmiany.

Rysunek 31 Uwagi do umowy

6.9. Przekazanie danych do MZ
Przekazanie danych wprowadzonych w formularzach jest realizowane w zakładce „Przekazanie do MZ”.
Po przygotowaniu Danych do umowy, należy przekazać je do MZ w celu weryfikacji. Klikając przycisk
Przesłanie danych do MZ, wprowadzona umowa zostanie przesłana do MZ w celu weryfikacji. Dodatkowo
można wygenerować podgląd dokumentu umowy klikając przycisk Podgląd umowy. Dokument zostanie wyświetlony w kolejnej karcie przeglądarki.

Rysunek 32 Przekazywanie danych do MZ
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6.10. Korekta po weryfikacji i odrzucenia danych przez MZ
W przypadku negatywnej weryfikacji, MZ odrzuca Dane do umowy z komentarzem, w celu wprowadzenia
korekty przez Podmiot. Informacja o odesłaniu Danych do umowy pojawia się w zakładce Komunikaty. W treści
komunikatu znajduje się link, który po kliknięciu przekieruje użytkownika do właściwych formularzy w zakładce Dane do umów. Po wprowadzeniu zmian wpływających na kalkulację, należy ponownie ją przeliczyć klikając
przycisk Przelicz w zakładce Kalkulacja i ponownie przesłać do MZ poprawione dane.

6.11. Wycofanie danych z akceptacji MZ
W związku z tym, że edycja danych nie jest możliwa po przekazaniu ich do MZ, a w wyjątkowych sytuacjach
może nastąpić konieczność zmiany osoby reprezentującej lub podpisującej umowę po stronie podmiotu, użytkownik ma możliwość wycofania umowy w akceptacji MZ, wprowadzenia zmiany i ponownego przekazania. Umowę można wycofać na każdym etapie akceptacji, nawet po podpisaniu umowy przez Ministra aż do
momentu podpisania przez podmiot. Umowy obustronnie podpisane nie mogą być wycofane.
Uwaga! Funkcjonalność wycofywania umowy należy stosować w wyjątkowych sytuacjach, takich jak zmiana
osoby reprezentującej lub podpisującej umowę, ponieważ po ponownym przekazaniu skorygowanych danych, wycofanie danych spowoduje konieczność przejścia całej ścieżki akceptacji danych po stronie MZ, od
nowa.

Rysunek 33 Wycofanie danych z akceptacji MZ

Rysunek 34 Wycofanie danych - komunikat
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6.12. Podpis elektroniczny kwalifikowany
W przypadku zaakceptowania Danych do umowy przez MZ, w zakładce Komunikaty, pojawi się informacja,
że „Umowa została podpisana przez Ministra dla postępowania nr…”. Należy wtedy przejść do listy Umowy
i kliknąć przycisk Szczegóły.

Rysunek 35 Lista umów

Umowę można podpisać w widoku szczegółów umowy, w zakładce Załączniki lub w zakładce Akceptacja/Odrzucenie/Podpis. W zakładce Załączniki, na liście dokumentów są dostępne dokumenty podpisane przez MZ.
Po kliknięciu w wybraną pozycję wyświetli się podgląd dokumentu. Natomiast w zakładce Akceptacja/Odrzucenie/Podpis dostępny jest podgląd umowy z załącznikami.

Rysunek 36 Podpisywanie umów
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W celu podpisania dokumentów należy kliknąć przycisk Podpisz. System przekieruje użytkownika na stronę
eGate w celu złożenia podpisu kwalifikowanego.

Rysunek 37 eGate - podpis umowy z systemu SIR

Rysunek 38 eGate - Podpisywanie dokumentów

Po podpisaniu Umowy przez Podmiot, umowa będzie miała status obustronnie podpisana.
W przypadku problemów ze złożeniem podpisu w aplikacji SIR, istnieje możliwość pobrania dokumentów pdf,
złożenia podpisu kwalifikowanego za pomocą narzędzia zewnętrznego np. Szafir i wczytania podpisanych
plików. Po kliknięciu Podpisz w systemie SIR nastąpi przekierowanie do systemu eGate, gdzie należy kliknąć
przycisk Podpisz narzędziem zewnętrznym.
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Rysunek 39 Podpisywanie narzędziem zewnętrznym

Następnie, należy pobrać pliku do podpisu. Można to zrobić na dwa sposoby:
• Pobranie pliku z sekcji Pliki do podpisu” poprzez kliknięcie przycisków dla każdego z załączników 1.
Aneks..., 2. Załącznik nr 1..., Załącznik nr 4 - w ten sposób pliki od razu zostaną pobrane w formacie pdf;

Rysunek 40 Pobieranie plików do podpisu
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• Pobranie plików poprzez przycisk Pobierz wszystkie pliki do podpisu jako archiwum ZIP - w ten sposób
pliki zostaną pobrane jako archiwum zip i należy je rozpakować;

Rysunek 41 Pobieranie plików jako archiwum ZIP

Pliki można podpisać zbiorczo lub każdy z osobna narzędziem zewnętrznym tzw. podpisem PAdES. Na zrzutach
ekranu przykład podpisu z narzędzia proCertum SmartSign.

Rysunek 42 Składanie podpisu - przykład
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Rysunek 43 Składanie podpisu

Po podpisaniu plików w narzędziu zewnętrznym należy załączyć każdy z podpisanych plików pdf w eGate.
Ważne jest, aby nazwy plików były takie same jak po pobraniu (zaznaczone wyboldowaną czcionką na
poniższym zrzucie)

Rysunek 44 Załączanie podpisanych plików
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Po załączeniu podpisanych plików pdf należy kliknąć przycisk Prześlij podpisane pliki.

Rysunek 45 Przesyłanie załączonych plików

Po przekazaniu plików, nastąpi weryfikacja podpisu w systemie eGate i przekierowanie do systemu SIR.

Rysunek 46 Walidacja podpisów
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