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I. Wprowadzenie 
 

1. O systemie 

System ma za zadanie wsparcie obsługi Rejestru Jednostek Współpracujących z systemem 

Państwowe Ratownictwo Medyczne. Zawiera funkcjonalności wspierające obsługę złożenia wniosku 

o wpisanie do rejestru przez jednostkę wprowadzaną na wniosek, proces weryfikacji danych 

Jednostek Wspierających oraz procesy udostępniania danych jednostek w celu realizacji działań 

związanych z obsługą sytuacji kryzysowych i zdarzeń medycznych wymagających użycia 

dodatkowych sił i środków. 

Podstawowe dane o systemie RJWPRM (Rejestr Jednostek Współpracujących z systemem 

Państwowe Ratownictwo Medyczne) można uzyskać wchodząc w zakładkę Informacje o systemie 

na pasku menu, po lewej stronie: 
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Pod tym linkiem użytkownik znajdzie ogólne informacje na temat przeznaczenia systemu, metody 

rejestracji, aktów prawnych oraz podstawowe dane kontaktowe do help desku: 

 

 

2. Rejestr jednostek współpracujących (dla niezalogowanych) 

System udostępnia użytkownikom niezalogowanym Rejestr Jednostek Współpracujących w 

formie prezentacji danych publicznych tych jednostek. 
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W ramach tego rejestru mamy do dyspozycji wyszukiwarkę: 

 

 

Podstawowe kryteria filtracji to Nazwa, Regon, Rodzaj jednostki, Rodzaj ratownictwa. W polach 

Rodzaj jednostki i ratownictwa zaimplementowana została funkcja automatycznej podpowiedzi.  

Pod zaznaczonym powyżej linkiem (Wyszukiwanie zaawansowane) umieszczone zostały 

dodatkowe sekcje do wyszukiwania zaawansowanego. 

 

 

W oknie wyszukiwania zaawansowanego mamy do dyspozycji następujące kryteria: 

 Województwo terenu działania – po wybraniu województwa, automatycznie będziemy mogli 

podać powiat z listy rozwijanej a następnie gminę, 

 Powiat terenu działania – uaktywnia się po wybrania województwa, 

 Gmina terenu działania – uaktywnia się po wybraniu powiatu, 

 Województwo miejsca stacjonowania – podpowiada się przy wpisaniu pierwszej litery nazwy, 

 Powiat miejsca stacjonowania – podpowiada się przy wpisaniu pierwszej litery nazwy, 

 Gmina miejsca stacjonowania – podpowiada się przy wpisaniu pierwszej litery nazwy, 

 Miejscowość miejsca stacjonowania – podpowiada się przy wpisaniu pierwszej litery nazwy, 

 Województwo siedziby – podpowiada się przy wpisaniu pierwszej litery nazwy, 

 Powiat siedziby – podpowiada się przy wpisaniu pierwszej litery nazwy, 

 Gmina siedziby – podpowiada się przy wpisaniu pierwszej litery nazwy, 

 Miejscowość siedziby – podpowiada się przy wpisaniu pierwszej litery nazwy. 

Działanie filtra odnosi się do teorii zbiorów i elementów, które się w nich zawierają tzn. jeśli 

użytkownik szuka np. jednostki z danego tylko powiatu, wówczas w wynikach wyszukiwania pojawią 
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mu się również jednostki, których teren działania jest ogólnokrajowy (w swoich parametrach mają 

podane wszystkie polskie województwa). Bardziej szczegółowy przykład: jeśli użytkownik szuka 

jednostki z powiatu łowickiego, w wynikach wyszukiwania otrzyma zarówno jednostki, które teren 

działania mają określony jako województwo ‘Łódzkie’ jak i jednostki, których teren działania to sama 

gmina wiejska ‘Łowicz’. 

Po określeniu kryteriów wyszukiwania mamy do dyspozycji opcję Filtruj, która rozpoczyna 

wyszukiwanie, Wyczyść filtry, która czyści pola wyszukiwania oraz opcję Eksportuj do xls – 

umieszczoną na samym dole listy jednostek. 

 

. 

Przycisk Eksportuj pozwala wyeksportować wyniki wyszukiwania do pliku Excel i XML. 

3. Założenie konta w P2SA 

a) Rejestracja 

Aby móc w pełni korzystać z RJWPRM konieczne jest posiadanie przez użytkownika konta 

w Systemie Administracji P2. 

 

b) Założenie konta w P2SA 

Jeżeli użytkownik nie posiada konta w Systemie Administracji P2, należy je założyć. Formularz 

rejestracyjny znajduje się pod adresem: 

https://rejestracja.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ 

https://rejestracja.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/
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Po wprowadzeniu danych (oraz kodu z obrazka) należy kliknąć przycisk „Zarejestruj”. Na podany 

w formularzu email zostanie przesłana automatyczna wiadomość z wygenerowanym tymczasowym 

hasłem. 

Następnie należy zalogować się do P2SA na stronie https://www.p2sa.csioz.gov.pl/ przy użyciu 

przesłanego hasła tymczasowego. Przy pierwszym logowaniu użytkownik zostanie poproszony 

o zmianę hasła na nowe. Dopiero po jego zmianie możliwe będzie zalogowanie się do RJWPRM. 

 

c) Uprawnienia 

Aby uzyskać możliwość zgłaszania jednostki z Wniosku, użytkownik będzie musiał jedynie skojarzyć 

swoje konto P2SA z Rejestrem RJWPRM. Wystarczy, ze wykona poprawne zalogowanie do 

systemu – uzyskując automatycznie rolę jednostki wnioskującej.  

Użytkownicy administracji publicznej zobligowani będą do wystąpienia o uprawnienia do 

administratora systemu (CSIOZ) .  

 

d) Zaloguj do systemu 

Aby zalogować się do systemu należy nacisnąć przycisk ZALOGUJ, znajdujący się w prawym 

górnym rogu ekranu. 

https://www.p2sa.csioz.gov.pl/
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Użytkownik zostanie przeniesiony na stronę logowania w systemie P2SA, umożliwiającą wybór 

sposobu logowania. 

 

Każdy z użytkowników systemu P2SA ma możliwość logowania za pomocą loginu i hasła. Aby opcje 

logowania za pomocą certyfikatu i ePUAP były możliwe, należy skonfigurować odpowiednie opcje 

w panelu użytkownika P2SA. 

Po wybraniu opcji Login/Hasło, użytkownik zostanie przeniesiony do okna gdzie wpisze swoje dane 

z P2SA: 

 

Aby się zalogować użytkownik wpisuje swój login i hasło, następnie wciska Dalej. 
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e) Wyloguj z systemu 

Aby wylogować się z systemu należy nacisnąć przycisk Wyloguj umieszczony w prawym, górnym 

rogu ekranu. 

 

Po naciśnięciu system poprosi o potwierdzenie swojej decyzji: 

 

Po wylogowaniu system przeniesie nas do okna logowania P2SA. 

 

4. Pobieranie danych publicznych ze strony www 

System zapewnia również możliwość pobierania danych publicznych wszystkich Jednostek 

zarejestrowanych w Rejestrze RJWPRM dostępnych pod adresem: 

www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/dane.html  

Dane publiczne będą generowane raz dziennie w godzinach nocnych z możliwością pobrania 

w dwóch formatach : EXCEL oraz XML.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/dane.html
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II. Jednostki w rejestrze (Analityk/Wojewoda) 

Aby wyświetlić listę jednostek Analityk / Wojewoda klika w Jednostki w rejestrze na pasku menu: 

 

Po otwarciu użytkownik widzi listę jednostek, które działają na jego terenie oraz które sam 

zaakceptował. Po wejściu na listę ma do dyspozycji opcję filtracji (opisana w pkt 5.) oraz przycisk 

Akcje umieszczony przy każdej pozycji na liście: 

 

W zakładce Akcje mamy do dyspozycji opcję Podglądu za pomocą, której możemy podejrzeć 

wniosek złożony przez daną jednostkę. Wniosek jest zablokowany, bez możliwości edycji. Opcja 

daje za to możliwość pobrania wniosku w formacie pdf – przycisk umieszczony jest na końcu strony. 

 

Kolejna z funkcji dostępna w zakładce Akcje to Historia zmian. 
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Widok historii zmian wygląda następująco: 

 

Kolejne rekordy tabeli przedstawiają historię zmian na danych jednostki. Po kliknięciu w przycisk 

Podgląd, będziemy mogli podejrzeć dane przekazane wnioskiem właściwym dla wskazanej 

wersji danych jednostki. 
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III. Podstawowa obsługa wniosku 
 

1. Dodanie wniosku (jednostka wnioskująca) 

Aby dodać nowy wniosek, w oknie głównym, na pasku menu naciskamy ‘Nowy wniosek o wpis do 

rejestru’. 

 

Po kliknięciu naszym oczom ukazuje się rozległy formularz zatytułowany ‘Nowy wniosek o wpis do 

rejestru’. 

W pierwszej kolejności wypełniamy podstawowe dane dotyczące wniosku: 

 

 

W powyższej części Numer wniosku (pole wyszarzone) zostanie uzupełniony automatycznie po 

złożeniu wniosku, więc go nie wypełniamy. Pola wypełniane automatycznie to również Rodzaj 

wniosku i Identyfikator jednostki współpracującej. Uzupełniamy pole Nazwa jednostki, Regon 

oraz Rodzaj jednostki. Pole Regon jest walidowane – tzn. automatycznie weryfikowana jest suma 

kontrolna wprowadzonego numeru identyfikacyjnego. Pole Rodzaj jednostki podpięte jest pod listę 

rozwijaną. 
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Kolejne pole do wypełnienia to Adres siedziby: 

 

W pierwszej formatce podpisanej Wyszukiwanie miejscowości uzupełniamy nazwę miejscowości 

w której znajduje się podmiot. Pod pole podpięty jest słownik dzięki któremu po wpisaniu kilku 

pierwszych liter system podpowiada nam całość nazwy poszukiwanego miejsca: 

 

Po wybraniu i kliknięciu na daną miejscowość automatycznie uzupełniają się pozostałe dane 

adresowe: Kraj, Województwo, Powiat, Gmina i Miejscowość: 

 

Do uzupełnienia w tej części pozostaje Kod pocztowy, Ulica, Numer budynku i Numer lokalu. 

Pod pole Ulica podpięty jest słownik, zatem po wpisaniu kilku pierwszych liter, system podpowie 

pełną nazwę ulicy. Należy wybrać prawidłową wartość poprzez kliknięcie na nią. Pole Prefiks 

wypełnia się automatycznie.  
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Kolejne pola do wypełnienia to Adres miejsca stacjonowania Jednostki Współpracującej. 

 

 

Pola  w tej sekcji wypełniamy na tej samej zasadzie co w sekcji Adres siedziby. 

Poniżej wybieramy odpowiednie rodzaje ratownictwa. Przy wybraniu rodzajów ratownictwa 

wymagających zgody na działalność, wydanej przez MSWiA (ratownictwo górskie lub wodne 

i nurkowe) (słownik), obok pojawi się dodatkowe pole do wypełnienia w którym podajemy nr decyzji 

MSWiA. 

Kolejne pole jakie należy wypełnić to Teren działania jednostki wnioskującej. Należy wybrać 

odpowiednie województwo. Po wybraniu pojawią się kolejne pola – Powiat i Gmina, które również 

należy uzupełnić.  
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Użytkownik może określić teren działania (jeden) składający się z wielu jednostek administracyjnych, 

po każdej jednostce klikając Dodaj teren – jeżeli użytkownik poda np. dwa tereny działania (jak 

poniżej), po akceptacji wniosku jednostki będą  widoczne dla pracowników administracji (w tym 

obsługujących wnioski) z województwa Mazowieckiego oraz Łódzkiego . Dla innych podmiotów nie 

będą one widocznie. 

 

Następne pole do określenia to: 

 

Wybieramy tak lub nie. 

Kolejny zakres danych to dane kontaktowe na które składają się: numer telefonu do stanowiska 

kierowania, telefon kontaktowy oraz adres email. 

 

W dalszej kolejności wypełniamy pole Dane operacyjne. 
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W polu edycyjnym Okres działania od-do mamy do dyspozycji kalendarz, dzięki któremu ustalamy 

zakres dat. Następnie w miejscu Czas osiągnięcia gotowości możemy wpisać np. ‘1 godzina’,’1 

dzień’, ’55 minut’. W polu edycyjnym Liczebność jednostki podajemy wartość liczbową. 

Dalej mamy 5 sekcji z kreatorami w których kolejno podajemy dane o które jesteśmy proszeni. 

Pierwsza z takich sekcji to Pytania o uprawnienia ratownicze: 

 

W tym oknie mamy do przebycia kilka kroków. Po podaniu danych w pierwszym kroku naciskamy 

przycisk Dalej i przechodzimy do okna ‘Krok 2’. Po wypełnieniu wszystkich kroków w sekcji Pytania 

o uprawnienia ratownicze przechodzimy do sekcji Pytania o grupę wyposażenia: Łączność. 

Formularz należy wypełnić podobnie jak poprzedni. Ich zawartość i złożoność jest uzależniona od 

aktualnej konfiguracji słowników. Należy odpowiedzieć na wszystkie pytania zadane przez system.. 

Kolejne sekcje to Pytania o Grupę Wyposażenia: Sprzęt medyczny, Pytania o grupę wyposażenia: 

Ewakuacja oraz Pytania o grupę wyposażenia: transport pojazdy. 

 

Ostatnia sekcja w tym oknie to Inne informacje i Załączniki: 
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W tej sekcji mamy dwa pola edycyjne do wypełnienia: Miejsce złożenia wniosku oraz Forma 

przekazania wniosku – tzn. czy wniosek chcemy przesłać elektronicznie (ePuap) czy pocztą 

tradycyjną (na papierze).  

Załącznik jest wymagany gdy wypełnione jest pole: Numer MSWiA 

UWAGA: Miejsce złożenia wniosku = miejsce formalnego procesowania wniosku(Urząd 

Wojewódzki, do którego składany jest wniosek o wpis).  

Wypełniony formularz możemy zapisać naciskając przycisk Zapisz lub możemy go od razu wysłać 

poprzez naciśnięcie Wyślij. 

 

W przypadku wystąpienia braków w formularzu, przy próbie wysłania wniosku, aplikacja poinformuje 

nas o konieczności uzupełniania odpowiednich pól edycyjnych. 
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2. Obsługa wniosku przez Analityka 

W celu rozpoczęcia obsługi wniosku użytkownik powinien kliknąć na pasku menu w zakładkę 

Wnioski 

I wybrać jedną z czterech opcji: 

 Wnioski oczekujące na datę wpływu 

 Wnioski oczekujące na ocenę formalną 

 Wnioski oczekujące na ocenę merytoryczną 

 Wszystkie wnioski 

 

W każdej z opcji użytkownik ma dostęp do filtrowania listy wniosków w oparciu o określone kryteria: 

 Numer wniosku, 

 Status wniosku, 

 Datę weryfikacji formalnej, 

 Identyfikator jednostki współpracującej, 

 Miejscowość, 

 Nazwę jednostki, 

 Datę formalnego wpływu, 

 Rodzaj jednostki. 

W celu przefiltrowania listy wniosków, po określeniu kryteriów filtracji, użytkownik naciska przycisk 

Filtruj. Jeśli chce wyczyścić wszystkie kryteria wyszukiwania, naciska Wyczyść filtry.  

W zależności od wybranej zakładki (Wnioski), użytkownik przy każdym wniosku widzi opcję Edycji 

i Podglądu: 
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Żeby wprowadzić datę wpływu wniosku użytkownik musi wejść w opcję Oczekujące na datę 

wpływu i wcisnąć przycisk Edytuj.  

Po wciśnięciu Edytuj: 

 

otwiera się formularz w którym edycja pól jest zablokowana: 
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Jedyne aktywne w tym miejscu pola znajdują się na końcu formularza w sekcji Dla organu 

administracji: 

 

Użytkownik może podać tu Identyfikator pisma w EZD oraz wprowadzić Datę formalnego wpływu 

wniosku do Urzędu Wojewódzkiego. Po wykonaniu tych czynności użytkownik może zapisać 

formularz przyciskając Zapisz lub wysłać go przez Wyślij. 

 

Żeby edytować datę weryfikacji formalnej należy wejść w zakładkę Oczekujące na ocenę formalną 

a następnie wcisnąć przycisk Edytuj.  

Po wciśnięciu Edytuj otwiera się formularz w którym edycja większości pól również jest 

zablokowana. 

 

Jedyne aktywne pole, które należy wypełnić to Data weryfikacji formalnej wniosku przez Urząd 

Wojewódzki. Podajemy tu datę weryfikacji formalnej i naciskamy Zapisz lub Wyślij. 
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W zakładce Wniosków Oczekujących na ocenę merytoryczną do wypełnianie jest ostatnie pole– 

Data oceny merytorycznej wniosku:  

 

Klikając na pole mamy do dyspozycji kalendarz w którym podajemy odpowiednią datę. 

Po wypełnieniu użytkownik ma do dyspozycji 3 opcje: Zapisz, Wyślij i Odrzuć. Po wciśnięciu 

odrzuć, użytkownik musi podać uzasadnienia odrzucenia wniosku: 
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Opcja Zapisz: Wniosek pozostaje w systemie z niezmienionym statusem (Oczekujący na ocenę 

merytoryczną) 

Opcja Wyślij: Wniosek przechodzi do statusu: oczekujący na wydanie opinii – dalej następuje 

procedowanie przez Użytkownika z rolą: Zatwierdzający/Wojewoda. 

Opcja Odrzuć: Wniosek otrzymuje status odrzucony. Brak możliwości edycji.  

 

Ostatnia zakładka we Wnioskach to Wszystkie – zawiera wnioski bez podziału, czyli wszystkie jakie 

zostały wprowadzone. 

 

Gdy wyświetli się lista wniosków, możemy kliknąć w Podgląd. Wyświetli się wówczas kompletny 

wniosek. Na dole strony mamy dostępną opcję Pobierz plik pdf – możemy pobrać wniosek 

w formacie pdf i zapisać na dysku. 



 

 
24 

 

 

3. Obsługa wniosku przez Wojewodę 

W celu rozpoczęcia obsługi wniosku użytkownik powinien kliknąć na pasku menu w zakładkę 

Wnioski 

I wybrać jedną z czterech opcji: 

 Wnioski oczekujące na datę wpływu 

 Wnioski oczekujące na ocenę formalną 

 Wnioski oczekujące na ocenę merytoryczną 

 Zaopiniowane 

 Wszystkie Wnioski 
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W każdej z opcji użytkownik ma dostęp do filtrowania listy wniosków w oparciu o określone kryteria: 

 Numer wniosku, 

 Status wniosku, 

 Datę weryfikacji formalnej, 

 Identyfikator jednostki współpracującej, 

 Miejscowość, 

 Nazwę jednostki, 

 Datę formalnego wpływu, 

 Rodzaj jednostki. 

W celu przefiltrowania listy wniosków, po określeniu kryteriów filtracji, użytkownik naciska przycisk 

Filtruj. Jeśli chce wyczyścić wszystkie kryteria wyszukiwania, naciska Wyczyść filtry.  

W zależności od wybranej zakładki (Wnioski), użytkownik przy każdym wnioski widzi opcję Edycji 

i Podglądu: 

 

Żeby wprowadzić datę wpływu wniosku należy przejść do zakładki Oczekujące na datę wpływu.  
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Opis dotyczący tej zakładki został umieszczony w rozdziale dla analityka, tutaj. 

 

Żeby edytować datę weryfikacji formalnej wniosku, należy przejść do zakładki Oczekujące na ocenę 

formalną i wcisnąć przycisk Edytuj. Opis dotyczący tej zakładki również został już umieszczony 

w rozdziale dla analityka, tutaj. 

 

W zakładce Wniosków oczekujących na ocenę merytoryczną możemy podać datę oceny 

merytorycznej wniosku. Opis dotyczący tej zakładki również został już umieszczony w rozdziale dla 

analityka, tutaj. 
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Wnioski oczekujące na wydanie opinii znajdziemy w zakładce Oczekujące na wydanie opinii 

(widoczne tylko dla wojewody): 

 

Otwierając tą zakładkę widzimy następujące okno: 

 

Składa się ono z wyszukiwarki oraz listy wyników na której znajdziemy wnioski oczekujące na 

wydanie opinii. Każdy wniosek ma zestaw przycisków do ich obsługi: 
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Przycisk Akceptuj powoduje że wniosek zostanie zaakceptowany. Wpis jest widoczny w Rejestrze 

a wniosek uzyskał status Zaakceptowany. 

Przycisk Odrzuć automatycznie odrzuca wniosek. Wniosek otrzymuje status Odrzucony. 

Podgląd przenosi do podglądu kompletnych danych wniosku. 

Wojewoda ma również możliwość grupowej akceptacji wniosków poprzez zaznaczenie wybranych 

pozycji i naciśnięcie Akceptuj wybrane na dole listy wniosków: 

 

Kolejna opcja z Zakładki Wnioski to wnioski Zaopiniowane.  
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We wnioskach zaopiniowanych widzimy listę wszystkich zaopiniowanych, czyli zatwierdzonych 

i odrzuconych wniosków wraz z opcją ich podglądu. Aby podejrzeć dany wniosek klikamy na 

Podgląd. W podglądzie nie ma możliwości edycji danych. Jest za to opcja pobrania wniosku 

w formacie pdf. W tym celu na dole strony należy kliknąć Pobierz plik pdf.  

Ostatnia zakładka we Wnioskach to Wszystkie. Opis dotyczący tej zakładki również został już 

umieszczony w rozdziale dla analityka, tutaj. 
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IV. Jednostki w rejestrze (Wnioskodawca) 

Aby podejrzeć listę swoich jednostek wnioskodawca klika w Jednostki w rejestrze na pasku menu: 

 

Po otwarciu użytkownik widzi listę wprowadzonych przez siebie podmiotów. Po wejściu na listę 

jednostek użytkownik ma do dyspozycji opcję filtracji (opisana w pkt 5.) oraz przycisk Akcje 

umieszczony przy każdej pozycji na liście: 
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W zakładce Akcje mamy do dyspozycji opcję Podglądu, za pomocą której możemy podejrzeć dane 

jednostki. Wniosek jest zablokowany, bez możliwości edycji. Opcja daje nam za to możliwość 

pobrania danych w formacie pdf – przycisk umieszczony jest na końcu strony. 

 

Kolejna z funkcji dostępna w zakładce Akcje to Historia zmian. 

Widok historii zmian wygląda następująco: 

 

Kolejne rekordy tabeli przedstawiają historię zmian na danych wniosku. Po kliknięciu w przycisk 

Podgląd, będziemy mogli podejrzeć dane wniosku kompletnego, jakie występowały w danym 

momencie. 

1. Aktualizacja danych jednostki (Wnioskodawca) 

Kolejna z opcji w zakładce Akcje to Zmień. Pozwala ona stworzyć kolejną wersję wniosku. 

Użytkownik po wejściu w tą opcję widzi wszystkie wersje danego wniosku. Automatycznie tworzy się 

kolejna wersja– Wniosek o zmianę wpisu. Wersję tą użytkownik może edytować, aby zaktualizować 

dane jednostki, klikając przy jej wpisie w opcję Edytuj. 
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Po kliknięciu otworzy się wniosek do edycji. Dane w nim zostały przekopiowane z poprzedniej wersji 

wniosku z możliwością edycji. W przypadku gdy któreś pole edycyjne jest puste, może to oznaczać 

że słownik podpięty wcześniej pod te pole został ostatnio zmieniony.  

UWAGA – pole niemożliwe do edycji to: miejsce złożenia wniosku  Rodzaj wniosku, Identyfikator 

jednostki współpracującej,  
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Użytkownik po edycji danych we wniosku może albo zapisać wniosek albo go wysłać przy pomocy 

przycisku Wyślij.  

Proces zmiany danych w rejestrze wygląda i przebiega dokładnie tak samo jak w przypadku wniosku 

o wpis do rejestru. Dopóki wniosek nie zostanie zaakceptowany przez Wojewodę, dane w Rejestrze 

pozostają bez zmian.  

2. Usunięcie jednostki (Wnioskodawca) 

Aby usunąć dodaną przez siebie jednostkę Wnioskodawca wchodzi w zakładkę Jednostki 

w rejestrze: 



 

 
34 

 

Następnie z menu Akcje wybiera opcję Usuń: 

 

 

Po kliknięciu otworzy się wniosek z rodzajem: Wniosek o wykreślenie z rejestru. Dane w nim 

zostały przekopiowane z poprzedniej wersji wniosku z brakiem możliwości edycji. Jedyne pole jakie 

może uzupełnić użytkownik to: Powód wykreślenia z rejestru.  
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Proces usuwania danych w rejestrze wygląda i przebiega dokładnie tak samo jak w przypadku 

wniosku o wpis do rejestru. Dopóki wniosek nie zostanie zaakceptowany przez Wojewodę, dane 

w Rejestrze pozostają bez zmian.  

V. Filtrowanie na liście jednostek 

Rejestr jednostek współpracujących zawiera listę jednostek wprowadzonych do systemu. Istnieje 

możliwość filtrowania tej listy przy użyciu wybranych kryteriów. 

 

Podstawowe kryteria filtracji to Nazwa, Regon, Rodzaj jednostki, Rodzaj ratownictwa. W polach 

Rodzaj jednostki i ratownictwa zaimplementowana została funkcja automatycznej podpowiedzi.  
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Rejestr udostępnia również możliwość Wyszukiwania zaawansowanego (patrz powyżej). 

Po naciśnięciu na przycisk w oknie wyszukiwania pojawiają się zaawansowane opcje wyszukiwania: 

 

 

W tym oknie ponadto mamy do dyspozycji następujące kryteria: 
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 Status jednostki – status wyszukiwanej jednostki, wybierany z listy rozwijanej 

 Rodzaj wniosku – rodzaj wniosku, wybierany z listy rozwijanej, 

 Województwo terenu działania – po wybraniu województwa, automatycznie będziemy mogli 

podać powiat z listy rozwijanej a następnie gminę, 

 Powiat terenu działania – uaktywnia się po wybrania województwa, 

 Gmina terenu działania – uaktywnia się po wybraniu powiatu, 

 Województwo miejsca stacjonowania – podpowiada się przy wpisaniu pierwszej litery 

nazwy, 

 Powiat miejsca stacjonowania – podpowiada się przy wpisaniu pierwszej litery nazwy, 

 Gmina miejsca stacjonowania – podpowiada się przy wpisaniu pierwszej litery nazwy, 

 Miejscowość miejsca stacjonowania – podpowiada się przy wpisaniu pierwszej litery 

nazwy, 

 Województwo siedziby – podpowiada się przy wpisaniu pierwszej litery nazwy, 

 Powiat siedziby – podpowiada się przy wpisaniu pierwszej litery nazwy, 

 Gmina siedziby – podpowiada się przy wpisaniu pierwszej litery nazwy, 

 Miejscowość siedziby – podpowiada się przy wpisaniu pierwszej litery nazwy. 

Działanie filtra odnosi się do teorii zbiorów i elementów, które się w nich zawierają tzn. jeśli 

użytkownik szuka np. jednostki z danego tylko powiatu, wówczas w wynikach wyszukiwania pojawią 

mu się również jednostki, których teren działania jest ogólnokrajowy (w swoich parametrach mają 

podane wszystkie polskie województwa). Bardziej szczegółowy przykład: jeśli użytkownik szuka 

jednostki z powiatu łowickiego, w wynikach wyszukiwania otrzyma zarówno jednostki, które teren 

działania mają określony jako województwo ‘Łódzkie’ jak i jednostki, których teren działania to sama 

gmina wiejska ‘Łowicz’. 

Po określeniu kryteriów wyszukiwania mamy do dyspozycji opcję Filtruj, która rozpoczyna 

wyszukiwanie, Wyczyść filtry, która czyści pola wyszukiwania oraz opcję Eksportuj do xls – 

umieszczoną na samym dole listy jednostek. 

 

Przycisk Eksportuj pozwala wyeksportować wyniki wyszukiwania do pliku Excel i XML. 


