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Wprowadzenie
Niniejszy dokument opisuje sposób zgłaszania i obsługi zdarzeń oraz aneksów do umowy obustronnie pod-
pisanej  w SIR. Dokument zawiera zrzuty ekranu 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 obsługi zdarzeń i aneksów.

1. Słownik pojęć i skrótów
1Aneks – dokument generowany na podstawie zgłoszonego zdarzenia, zmieniający warunki umowy.  
Wymaga obustronnego podpisania przez strony umowy.

2BF – Departament Budżetu i Finansów w MZ.

3BFR – Wydział Finansowania Kształcenia Podyplomowego w BF w MZ.

4eGATE – system umożliwiający składanie podpisów kwalifikowanych 

5FK– System Finansowo – Księgowy wspomagający procesy księgowości w MZ.

6Dane do umowy – to zestaw danych przekazywany przez Podmiot w celu zarejestrowania umowy rezy-
denckiej w SIR.

7Kalkulacja – jest to maksymalna wysokość środków przeznaczona na realizację umowy rezydenckiej 
ogółem oraz w poszczególnych latach trwania umowy: ogółem oraz w podziale na poszczególnych rezy-
dentów objętych umową. 

8KDPR – kalkulacja do przelewów.

9MZ – Ministerstwo Zdrowia/Minister Zdrowia. 

10KN(d.NS) – Departament Kwalifikacji Medycznych i Nauki w MZ.

11KNR(d.NSR) - Wydział Umów Rezydenckich Departamencie Kwalifikacji Medycznych i Nauki w MZ.

12Podmiot/Zakład – oznacza Stronę umowy zawartej z MZ na finansowanie rezydentur. 

13Rezydent – jest to lekarz odbywający specjalizację w trybie rezydentury. Rezydent nie jest Stroną umo-
wy, ale wszystkie kalkulacje związane z finansowaniem i rozliczaniem umowy są prowadzone w rozbiciu 
na poszczególnych rezydentów.

14Rezydentura – jest to jeden z trybów odbywania specjalizacji lekarskich. Rezydentura jest finansowana 
ze środków MZ na podstawie umowy.

15SIR / System – System Informatyczny Rezydentur.

16Specjalizacja lekarska – dziedzina medycyny, w ramach której rezydent odbywa szkolenie specjalizacyj-
ne. Specjalizacje mogą mieć dodatkowe oznaczenie priorytetu lub/i dyżurowania.

17Umowa – to umowa cywilno–prawna zawierana pomiędzy Zakładem (Podmiotem) a Ministrem Zdrowia 
na finasowanie specjalizacji lekarzy odbywanych w trybie rezydentury.

18Zdarzenie – informacja ważna dla realizacji obustronnie podpisanej umowy rezydenckiej. Zdarzenia 
mogą być zgłaszane przez Podmiot/Zakład lub Departamenty Ministerstwa Zdrowia (np. zmiana stawek 
wynagrodzenia). Powstanie zdarzenia generuje aneks do umowy.
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2. FAQ - pomoc dla użytkownika

3. Zdarzenia

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.

Zdarzenia mogą być zgłaszane tylko do umów zawartych (obustronnie podpisanych).

Informacje do umów rezydenckich powinny być rejestrowane po ich zaistnieniu, a następnie przekazane do MZ 
w formie paczki zdarzeń. Każda paczka zdarzeń musi mieć zakończony proces obsługi po stronie MZ, tzn. musi 
mieć obustronnie podpisany Aneks lub zostać odrzucona przez MZ do korekty. W ramach jednej umowy można 
każdorazowo przekazać do MZ kilka paczek zdarzeń. Jednak możliwość przekazywana kolejnych paczek jest 
uzależniona od podpisania aneksu przez podmiot do poprzednio zgłoszonych (przekazanych) zdarzeń, czyli za-
kończenia procesu aneksowania. Jednocześnie, użytkownik ma możliwość przekazywania paczki zdarzeń do 
innej umowy, nawet jeżeli proces akceptacji nie został zakończony w pierwszej, obsługiwanej umowie. 

Rysunek 1 FAQ

3.1. Wprowadzanie zdarzeń

Użytkownik może wprowadzić zdarzenia do umowy z poziomu listy zdarzeń, umowy lub rezydenta.

1• Menu Podmiot -> Paczki zdarzeń -> Dodaj zdarzenie,

2• Menu Umowy -> Szczegóły -> zakładka Zdarzenia ->Dodaj zdarzenie,

3• Menu Umowy -> Szczegóły -> zakładka Lista rezydentów -> przycisk Dodaj zdarzenie.

Każdy z poziomów ogranicza wprowadzanie zdarzeń do zakresu związanego z wywołanym obszarem. Poziom 
(1) jest najbardziej ogólny, a wprowadzenie informacji dodatkowo wymaga wybrania postępowania, umowy 
oraz rezydenta. Jeżeli użytkownik wybierze dodawanie zdarzenia z poziomu (2), nie musi wskazywać postę-
powania oraz umowy, do której chce zgłosić zmiany. Natomiast, w przypadku dodawania zdarzenia z poziomu  
karty rezydenta, wprowadzane są już tylko informacje w odniesieniu do konkretnego rezydenta w danej  
umowie.

Wybór ścieżki zgłaszania zdarzeń nie ma znaczenia dla procedowania obsługi zdarzeń, natomiast istotne jest 
przekazanie wprowadzonego w systemie zdarzenia lub paczki zdarzeń do akceptacji MZ. Wprowadzenie 
przez podmiot zdarzeń do umowy  w systemie nie uruchamia bowiem automatycznie procesu aneksowania.

W celu wprowadzenia informacji z poziomu rezydenta należy z poziomu menu wybrać:  

Podmiot -> Umowy -> Szczegóły lub numer umowy (aktywny link) -> Lista rezydentów -> przycisk Dodaj  
zdarzenie

https://sir.ezdrowie.gov.pl/
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Rysunek 2 Wprowadzanie zdarzeń z poziomu rezydenta

Rysunek 3 Wprowadzanie zdarzeń z poziomu umowy

W celu wprowadzenia informacji z poziomu umowy należy z poziomu menu wybrać: Podmiot -> Umowy -> 
Szczegóły lub numer umowy (aktywny link) -> Zdarzenia -> Dodaj zdarzenie

W celu wprowadzenia informacji z listy zdarzeń należy z poziomu menu wybrać: 

Podmiot -> Paczki zdarzeń -> Dodaj zdarzenie
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Rysunek 4 Wprowadzanie zdarzeń z poziomu listy wszystkich zdarzeń

Rysunek 5 Automatyczne generowanie zdarzenia dla składki wypadkowej

Szczególnym przypadkiem są zdarzenia tworzone automatycznie, bez użycia przycisku Dodaj zdarzenie, np. 
paczki zdarzeń powstają przy zmianie składki wypadkowej. Po wybraniu Zapisz zmiany i  zapisywaniu nowej 
wartości składki wypadkowej system wyświetla komunikat (Rys5) o konieczności utworzenia aneksu i tworzy 
zdarzenie do przekazania do MZ. Jeżeli użytkownik kliknie Tak, system utworzy paczki zdarzeń do wszystkich 
aktywnych umów. Natomiast jeżeli użytkownik wybierze Nie, operacja zapisywania zostanie anulowana.

Natomiast, jeżeli na etapie wprowadzania danych do umowy zostały dodane absencje, po podpisaniu umowy 
zostanie automatycznie utworzona paczka zdarzeń do przekazania do MZ.
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3.2. Zapisywanie paczek zdarzeń

3.3. Statusy paczek zdarzeń

3.4. Edycja zdarzeń

3.5. Przekazywanie zdarzeń

Po zapisaniu zdarzenia, pozycja będzie widoczna na Lista paczek zdarzeń ze statusem Utworzona. W przypad-
ku, gdy użytkownik będzie dodawał kolejne zdarzenia tego samego rodzaju np. absencje, paczka będzie zwięk-
szała się o kolejne zdarzenia. Kolumna Zdarzenia prezentuje liczbę zdarzeń w paczce. Nowa pozycja do listy 
zostanie dopisana, gdy zostanie dodane zdarzenie w grupie, której nie ma na liście, lub poprzednia ma status 
Przekazana/ W aneksie/ lub Zaakceptowana.

Pozycje na liście mają określone statusy, które informują na jakim etapie realizacji jest dana paczka zdarzeń. 

1• Utworzona - po dodaniu i zapisaniu zdarzenia, przed przekazaniem do MZ, możliwa edycja zdarzeń

2• Przekazana – po przekazaniu do MZ, w trakcie weryfikacji, edycja zdarzeń zablokowana

3• Do korekty – po odrzuceniu przez MZ, możliwa edycja zdarzeń i ponowne przekazanie do MZ

4• W aneksie – po akceptacji MZ, w trakcie procesowania aneksu, edycja zdarzeń zablokowana

5• Zaakceptowana – po zakończeniu procesu akceptacji aneksu, możliwe przekazywanie kolejnych  
paczek zdarzeń.

Edycja Paczki zdarzeń jest możliwa dla pozycji o statusie Utworzona oraz Do korekty. W celu edycji zawarto-
ści paczki zdarzeń należy przejść do Lista paczek zdarzeń w Podmiot -> Paczki zdarzeń i wybrać  Operacje -> 
Szczegóły. Zmiany można wprowadzić dla paczki np. usunięcie wybranego zdarzenia lub dla danego zdarzenia 
w paczce np. edycja dat.

Wszystkie wprowadzone lub utworzone automatycznie zdarzenia muszą zostać przekazane do Ministerstwa 
Zdrowia jako „paczki zdarzeń” do akceptacji i utworzenia aneksu do umowy. 

Zdarzenia można przekazywać pojedynczo lub zbiorczo. W celu zbiorczego przekazania paczki zdarzeń do MZ, 
należy w zakładce Podmiot wybrać z listy pozycję Paczki zdarzeń, następnie wybrać pozycję o statusie Utwo-
rzona lub Do korekty i kliknąć przycisk Przekaż do MZ zaznaczone. W przypadku większej ilości paczek można 
skorzystać z opcji Zaznacz wszystkie. Dostępna jest także opcja Wyczyść zaznaczone, która usuwa wszystkie 
oznaczenia w checkboxach.

Uwaga! Niezależnie od tego, czy paczka zdarzeń została utworzona automatycznie, czy też wprowadzona 
ręcznie przez użytkownika Podmiotu, musi zostać przekazana do MZ. 

Rysunek 6 Zdarzenia w Paczce zdarzeń
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Rysunek 7 Zbiorcze przekazywanie paczek zdarzeń

Rysunek 8 Przekazywanie pojedyńczych paczek zdarzeń

Aby przekazać do MZ pojedynczą paczkę zdarzeń należy z Lista paczek zdarzeń wejść w Operacje -> Szczegóły 
wybranej pozycji i kliknąć -> Przekaż do MZ. Jeżeli w trakcie procesowania jest inna paczka, system wyświetli 
informację z numerem paczki, która blokuje przekazanie. Jeżeli blokująca paczka ma już status Zaakceptowa-
na, to znaczy, że utworzony do niej Aneks wymaga podpisania przez podmiot (szczegóły Umowy > zakładka  
Aneksy).
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3.6. Zmiany w umowie

Zdarzenia zgłoszone przez podmiot i Aneksy, które powstają wskutek tych zdarzeń powodują zmiany w podpi-
sanej umowie rezydenckiej. Zmiana zależy od rodzaju zdarzenia i najczęściej wpływa na kalkulację (KDPR) lub 
okres trwania umowy rezydenckiej.

Zmiany merytoryczno- formalne, np. daty, dane osobowe, numer rachunku bankowego będą wprowadzane po 
podpisaniu Aneksu przez podmiot. 

Zmiany w kalkulacji (KDPR), w przypadku zgłoszenia zdarzenia zwiększającego kalkulację np. zatrudnienie re-
zydenta, złożenie deklaracji będą wprowadzone dopiero po podpisaniu Aneksu przez podmiot. Natomiast dla 
zdarzeń obniżających kalkulację m.in. absencje, niedyżurowania, rezygnacja z deklaracji, kalkulacja zostanie 
przeliczona po zaakceptowaniu zdarzenia przez MZ.  

Jak zostanie zmieniona kalkulacja po podpisaniu Aneksu, można sprawdzić jeszcze w trakcie procesowania do-
kumentu w MZ wchodząc w szczegóły Umowy > zakładka Kalkulacja > Stan Kalkulacji > Planowana > przycisk 
Podpisz.

Rysunek 9 Aktualna kalkulacja

Rysunek 10 Planowana kalkulacja
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3.7. Typy zdarzeń

3.7.1. Zatrudnienie rezydenta

Aktualnie w SIR udostępnione są zdarzenia: 

W przypadku dojścia kolejnego rezydenta do umowy, należy wprowadzić dane poprzez zdarzenie Zatrudnienie 
rezydenta. Wynagrodzenie będzie naliczone od początku zatrudnienia rezydenta.

Rysunek 11 Zatrudnienie rezydenta - dane

Rysunek 12 Zatrudnienie rezydenta - parametry
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3.7.2. Przejście rezydenta z innej umowy
Jeżeli rezydent zmienia podmiot, w którym odbywa specjalizację w trybie rezydenckim i podmiot chce go  
zgłosić do zawartej umowy, w zdarzeniu Zatrudnienie rezydenta należy wybrać typ Przejście rezydenta z innej 
umowy i otworzyć okno wyszukiwania poprzez przycisk Szukaj rezydenta.

W oknie Wyszukiwarki należy wprowadzić Imię, Nazwisko, PESEL lub/i PWZ i kliknąć Szukaj. Wyniki  
wyszukiwania zostaną wyświetlone w oknie poniżej filtrów. Operację pobierania danych należy potwierdzić 
przyciskiem Wybierz.

Po wczytaniu danych należy zweryfikować i uzupełnić daty zatrudnienia w nowej umowie.

Rysunek 13 Wyszukiwanie rezydenta w innej umowie

Rysunek 14 Pobranie danych rezydenta do umowy
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3.7.3. Rozwiązanie umowy o pracę z rezydentem

3.7.4. Złożenie deklaracji

3.7.5. Rezygnacja deklaracji

Jeżeli rezydent odchodzi z umowy należy zgłosić do MZ zdarzenie Rozwiązanie umowy o pracę z rezydentem.

Jeżeli deklaracja nie została uwzględniona przy zgłaszaniu rezydenta do umowy, lub została złożona później, 
należy przekazać informację do MZ poprzez zdarzenie Deklaracja. Wynagrodzenie za deklarację będzie nali-
czane od kolejnego miesiąca następującego po tym, w którym została złożona deklaracja. 

W przypadku gdy rezydent złoży rezygnację z deklaracji, należy wysłać do MZ taką informację w celu pomniej-
szenia kalkulacji od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia deklaracji.

Rysunek 15 Rozwiązanie umowy o pracę

Rysunek 16 Złożenie deklaracji

Rysunek 17 Rezygnacja z deklaracji
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3.7.6. Zmiana danych osobowych rezydenta

3.7.7. Absencje

Zdarzenie należy przekazać do MZ, w przypadku zmiany danych osobowych rezydenta, np. zmiana nazwiska. 
Nowe dane będą uwzględnione w systemie po podpisaniu aneksu przez podmiot.

Zdarzenia z grupy absencji, które mają podobny do wprowadzania zakres informacji: Data od, Data do i rodzaj 
absencji to np. L-4 w czasie ciąży i wypadkowe, badania dawcy krwi i tkanek, opieka nad chorym członkiem ro-
dziny, urlop bezpłatny, urlop szkoleniowy. Absencje są rozliczane zgodnie z ogólnymi zasadami wynagrodzenia.

1• Badania dawcy krwi i tkanek

2• L-4

3 Absencję płatną 80% wynagrodzenia należy wprowadzać z tytułu zwolnienia lekarskiego lub nieobec 
 ności z powodu kwarantanny w okresie od 31.03.2020.

Rysunek 18 Zmiana danych osobowych lekarza

Rysunek 19 Absencje
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1• L-4 w czasie ciąży i wypadkowe

2 W ramach absencji należy także zgłaszać absencję z tytułu kwarantanny za okres po 1 kwietnia 2020.  
 Absencja płatna 100% wynagrodzenia

3• Nieobecność nieusprawiedliwiona bez prawa do wynagrodzenia

4• Nieobecność usprawiedliwiona bez prawa do wynagrodzenia

5 Absencję należy zgłaszać z podaniem powodu nieobecności. Okres trwania rezydentury zostanie prze 
 dłużony po podpisaniu aneksu, jeżeli powodem nieobecności jest L-4.

1• Opieka nad chorym członkiem rodziny lub zdrowym dzieckiem do lat 14

2 Absencję należy zgłaszać także w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły z powodu  
 COVID-19

3• Urlop bezpłatny

4• Urlop bezpłatny szkoleniowy

Rysunek 20 Nieobecność usprawiedliwiona

Rysunek 21 Urlop bezpłatny szkoleniowy
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1• Urlop macierzyński

2 Okres absencji należy wprowadzić podając liczbę dzieci urodzonych przy porodzie. System waliduje  
 czas trwania absencji w kontekście liczby zgłoszonych dzieci. Dodatkowo, po powrocie z urlopu macie 
 rzyńskiego system automatycznie włączy mechanizm nie naliczania składki na Fundusz Pracy przez  
 okres 36 miesięcy, uwzględniając przerwy na czas urlopu rodzicielskiego i wychowawczego. 
 

1• Urlop ojcowski

2 Okres absencji należy wprowadzić określając dodatkowo, którego dziecka dotyczy urlop ojcowski oraz  
 podając datę urodzenia dziecka. System waliduje 14 dniowy okres absencji w odniesieniu każdego   
 dziecka, w ciągu 2 lat od daty urodzenia. 

1• Urlop rodzicielski

2Absencję należy wprowadzić podając liczbę dzieci, na którą jest wnioskowany urlop. System  
waliduje czas należnego urlopu w kontekście liczby zgłoszonych dzieci. Jeżeli w systemie nie był  
wcześniej wprowadzony urlop macierzyński, który uruchamia mechanizm nie naliczania składki na 
Fundusz Pracy, a pracodawca wykorzystał już część tego okresu, należy zaznaczyć prawo do nie  
naliczania składki na Fundusz Pracy przez okres 36 miesięcy i podać liczbę  wykorzystanych miesięcy. 
Natomiast jeżeli okres urlopu rodzicielskiego jest wprowadzany i przekazywany do MZ jednocześnie 
z urlopem macierzyńskim, nie należy zaznaczać oświadczenia, ponieważ urlop macierzyński uruchomi 
mechanizm nie naliczania składki na Fundusz Pracy po powrocie w urlopu rodzicielskiego.

Rysunek 22 Urlop macierzyński

Rysunek 23 Urlop ojcowski
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Rysunek 24 Urlop rodzicielski

Rysunek 25 Urlop wychowawczy

1• Urlop wychowawczy

2Absencję należy wprowadzać podobnie jak urlop rodzicielski podając liczbę dzieci, opcjonalnie zazna-
czając oświadczenie, jeżeli w systemie nie był wprowadzany urlop macierzyński, a pracodawcy przy-
sługuje prawo do nie naliczania składki na Fundusz Pracy przez okres 36 miesięcy. Oświadczenia nie 
należy zaznaczać, jeżeli urlop wychowawczy jest przekazywany jednocześnie z urlopem macierzyńskim 
lub z urlopem rodzicielskim, w którym wcześniej zostało oznaczone oświadczenie.
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3.7.8. Ponowne przekazanie środków

3.7.10. Zmiana rachunku bankowego

3.7.9 Powody niedyżurowania

Dotyczy środków wypłaconych w roku bieżącym i nie ujętych w rozliczeniu za rok ubiegły. Zdarzeniem  
należy zgłaszać zapotrzebowanie na środki, które zostały zwrócone do MZ w  rocznym rozliczeniu, ponieważ  
w momencie składania rozliczenia podmiot nie miał informacji o dyżurach na koniec ubiegłego roku. Po pod-
pisaniu aneksu, kwota podana w zdarzeniu zostanie pobrana do kalkulacji rezydenta do miesiąca i roku  
wskazanego w zdarzeniu. Wartość ze zdarzenia będzie widoczna w szczegółach miesiąca kalkulacji  
danego rezydenta w polu „Dodatkowa kwota”. Kwota powiększy wysokość wynagrodzenia w kalkulacji  
i zostanie uwzględniona w kolejnym przelewie.

Jeżeli planowana jest zmiana rachunku bankowego zgłoszonego w umowie,  należy przekazać do MZ informa-
cję o nowym rachunku oraz wskazać datę od kiedy nastąpi zmiana. Data obowiązywania musi być późniejsza niż 
data zgłoszenia. Informacje o zmianie rachunku należy przekazywać do MZ z wyprzedzeniem.  Po obustronnym 
podpisaniu aneksu, system automatycznie zaktualizuje informacje w danych podmiotu w odniesieniu do poda-
nej daty obowiązywania zmiany.

Dla specjalizacji dyżurujących można wyłączyć naliczanie wynagrodzenia za dyżury dla wybranego rezydenta.

Rysunek 26 Ponowne przekazanie środków

Rysunek 27 Powody niedyżurowania
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Rysunek 28 Zmiana rachunku bankowego

Rysunek 29 Lista Aneksów w umowie

4. Podpisywanie aneksów do umowy
Po zakończeniu procedowania aneksu w Ministerstwie Zdrowia, tj. złożenia podpisu kwalifikowanego przez 
Ministra Zdrowia na aneksie i aktualnie obowiązujących załącznikach, aneks otrzyma status Oczekuje na  
podpis podmiotu. W tym momencie osoba upoważniona do podpisywania po stronie podmiotu będzie miała 
widoczny przycisk Podpisz. W celu podpisania umowy należy wybrać Podmiot > Umowy > szczegóły Umowy 
> zakładka Aneksy > Operacje > Szczegóły > przycisk Podpisz, po którym nastąpi przekierowanie do systemu 
umożliwiającego użycie podpisu elektronicznego e-Gate.

Uwaga! Osobą upoważnioną do podpisania aneksu jest osoba wskazana w zawartej umowie. W przypad-
ku zmiany osoby do podpisu, Podmiot jest zobowiązany do zmiany danych osoby podpisującej w Danych do 
umowy przed przekazaniem paczki zdarzeń do MZ. 
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Rysunek 30 Podpisywanie aneksu

Rysunek 31 Aneks szczegóły

Po kliknięciu w strzałkę przy wybranej pozycji z sekcji Dokumenty, można wyświetlić szczegóły Aneksu  
i załączników, które są podpisywane przez strony umowy jako zmiany aktualnie obowiązujące. Załącznik nr 1 
i załącznik nr 3 do Aneksu zawierają pełne dane z zawartej umowy wraz z zaktualizowanymi danymi w procesie 
aneksowania.
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Rysunek 32 Aneks dokumenty
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