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Wstęp
Niniejszy dokument ma na celu przekazanie informacji o funkcjonalności z zakresu Administratora lokalnego Pod-
miotu w Systemie Informatycznym Rezydentur (SIR).
Dokumentacja zawiera zrzuty ekranu z kolejno opisanymi krokami, które umożliwiają uzupełnianie informacji  
o podmiocie oraz zakładanie kont dla użytkowników podmiotów odpowiedzialnych za obsługę umów  
rezydenckich .
Podręcznik opisuje funkcjonalności dostępne po zalogowaniu się w roli Administratora lokalnego Podmiotu. Rola 
Administratora umożliwia utworzenie, na podstawie loginów kont na platformie e-PLOZ, listy użytkowników 
podmiotów posiadających uprawnienia do zarządzania umowami rezydenckimi i wymiany informacji z MZ. Rola 
Administratora lokalnego nie ma uprawnień do tworzenia danych do umów oraz zarządzania umowami. 

1. Słownik pojęć i skrótów
1Dane do umowy - to zestaw danych przekazywany przez Podmiot w celu zawarcia i realizacji umowy rezy-
denckiej w SIR.

2e-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 

3MZ - Ministerstwo Zdrowia. 

4Podmiot - Strona umowy, którą jest jednostka organizacyjna zatrudniająca rezydentów i uprawniona  
do przeprowadzenia szkolenia specjalizacyjnego, zgodnie z art. 19f ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.  
o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2019 r, poz. 537 j.t.), lub podmiot, który zawiaduje takimi 
jednostkami organizacyjnymi.

5Rezydent - jest to lekarz odbywający specjalizację w trybie rezydentury. Rezydent nie jest stroną umowy, 
ale wszystkie kalkulacje związane z finansowaniem umowy są prowadzone w rozbiciu na  
poszczególnych rezydentów.

6Rezydentura - jest to jeden z trybów odbywania specjalizacji lekarskich. 

7SIR / System - System Informatyczny Rezydentur.

8Umowa rezydencka – to umowa cywilno–prawna zawierana pomiędzy Podmiotem a Ministrem  
Zdrowia na finasowanie specjalizacji lekarzy odbywanych w trybie rezydentury, które są prowadzone  
w uprawnionym podmiocie.

9Bankowa nazwa Podmiotu – to funkcjonująca w banku nazwa właściciela rachunku, na który MZ  
ma przekazywać środki finansowe na realizację umów rezydenckich
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2. Podręcznik Administratora lokalnego Podmiotu

2.1. Uruchomienie aplikacji SIR
W celu uruchomienia aplikacji SIR należy uruchomić przeglądarkę internetową np. „Google Chrome”.  
W adresie strony należy wpisać: https://sir.ezdrowie.gov.pl/  na wyświetlonej stronie należy kliknąć Zaloguj jako  
Administrator lokalny przez RPWDL. 

Użytkownik automatycznie zostanie przeniesiony na ekran logowania przez RPWDL. Wprowadź login  
i hasło konta dostępowego właściwego dla Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.  
Do SIR automatycznie posiadają dostęp wszyscy użytkownicy RPWDL, którzy mają uprawnienia do  
przynajmniej jednej księgi rejestrowej.

Rysunek 1 Uruchomienie SIR

Rysunek 2 Logowanie do SIR

Po wprowadzeniu danych logowania i poprawnym uwierzytelnieniu, system przeniesie użytkownika  
na stronę aplikacji SIR. W prawym górnym rogu widoczne są dane  zalogowanego użytkownika 
z możliwością wylogowania, zaś w lewym górnym rogu znajduje się lista rozwijana podmiotów do których dany  
użytkownik posiada uprawnienia. Jeżeli użytkownik ma uprawnienia do więcej niż 1 podmiotu, należy wybrać  
z listy podmiot, w kontekście którego użytkownik chce być zalogowany. W każdej chwili można zmienić  
kontekst pracy przez wybranie innego podmiotu z listy rozwijanej.

https://sir.ezdrowie.gov.pl/
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Rysunek 3 Strona główna SIR

2.2. Uzupełnianie danych podmiotu
Dane podmiotu są pobierane automatycznie po zalogowaniu się Administratora lokalnego do SIR według  
aktualnych informacji zarejestrowanych w RPWDL. W Systemie Informatycznym Rezydentów nie ma  
możliwości edycji tych danych. Jeżeli dane pobrane do SIR wymagają poprawienia, zmianę należy wprowadzić  
w rejestrze źródłowym, tj. w RPWDL i ponownie zalogować się do SIR w celu zaktualizowania informacji.

W zakładce Administracja Administrator lokalny zobowiązany jest do wprowadzenia informacji  
uzupełniających takich jak forma prawna, dane bankowe, informacje kontaktowe oraz adres Podmiotu  
do korespondencji. W celu uzupełnienia tych informacji należy w zakładce Administracja wybrać pozycję Dane Pod-
miotu.

Rysunek 4 Dane podmiotu
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WW sekcji Dane podmiotu, w polu Forma prawna, należy wybrać z listy rozwijanej pozycję właściwą dla  
formy prawnej wskazanego Podmiotu. W sekcji Dane bankowe należy uzupełnić pola Bankowa nazwa  
Podmiotu oraz Numer konta bankowego Podmiotu, na który Minister Zdrowia będzie przekazywać  
środki finansowe na realizację specjalizacji lekarzy rezydentów. W sekcjach Informacje kontaktowe  
i Adres Podmiotu do korespondencji należy uzupełnić pola z danymi kontaktowymi i adresowymi w celu  
ułatwienia współpracy z Departamentami MZ przy obsłudze umów rezydenckich. Zmiany wprowadzone  
w formularzu zatwierdza się przyciskiem Zapisz zmiany.

Rysunek 5 Dane bankowe i kontaktowe Podmiotu

Rysunek 6 Lista Podmiotów

Jeżeli podmiot występuje w roli organu założycielskiego, do uzupełnienia i edycji dostępne są również numery 
kont bankowych i dane kontaktowe Zakladów Leczniczych, w których będą odbywali szkolenie specjalizacyjne le-
karze rezydenci. Należy uzupełnić numery kont bankowych i bankową nazwę podmiotu. 
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Rysunek 7 Dane Podmiotu - edycja

Rysunek 8 Dane kontaktowe - edycja
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2.3. Utworzenie listy użytkowników
SIR będzie korzystał z mechanizmów logowania platformy e-PLOZ. W SIR zapisywany jest unikalny  
identyfikator użytkownika zapisywany również w e-PLOZ oraz pobierane są informacje o użytkowniku: imię, 
nazwisko, e-mail. Dane logowania oraz cały proces weryfikacji użytkownika jest prowadzony po stronie  
platformy e-PLOZ.

Wszyscy użytkownicy (poza administratorami lokalnymi podmiotów leczniczych) muszą przed rozpoczę-
ciem pracy w SIR założyć konto na platformie e-PLOZ. Jeżeli Administrator lokalny chce obsługiwać umowę  
rezydencką w SIR musi stworzyć własne konto na platformie e-PLOZ i dodać je z uprawnieniami użytkownika.

W W W Ww celu dodania nowego użytkownika z zakładki Administracja należy wybrać Użytkownicy i kliknąć przycisk 
Nowy użytkownik. W nowo otwartym oknie Edycja użytkownika należy wpisać login nowego użytkownika  
z e PLOZ, zaznaczyć rolę Użytkownik podmiotu i wybrać podmiot, do którego użytkownik będzie przypisany.  
Lista podmiotów otworzy się po kliknięciu w pole Wybierz podmioty. Można wybrać pozycję z wyświetlonej listy 
lub wyszukać wpisując nazwę podmiotu. Jeżeli system nie wyszuka konta w e-PLOZ, wyświetli komunikat o braku 
użytkownika. 

Rysunek9 Nowy użytkownik

Rysunek10 Nowy użytkownik - edycja
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Rysunek11 Nowy użytkownik - weryfikacja

Pracę w Systemie Informatycznym Rezydentur należy zakończyć klikając w prawym górnym rogu przycisk  
Wyloguj.
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