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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, będąc niezalogowanym i wchodząc 

w zakładkę Informacje o systemie na pasku menu, po lewej stronie: 

 

Pod tym linkiem użytkownik znajdzie ogólne informacje na temat przeznaczenia systemu, 

metody rejestracji, aktów prawnych oraz podstawowe dane kontaktowe do help desku: 
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2. Rejestr jednostek współpracujących (dla niezalogowanych) 

System udostępnia użytkownikom niezalogowanym rejestr jednostek współpracujących 

w formie prezentacji danych publicznych tych jednostek. 

 

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 pola do wyszukiwania zaawansowanego. 
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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 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. 
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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/ 

 

Po wprowadzeniu danych (oraz kodu z obrazka) należy kliknąć przycisk „Zarejestruj”. Na 

podany w formularzu adres 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.  

https://rejestracja.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/
https://www.p2sa.csioz.gov.pl/


 

7 

Użytkownicy administracji publicznej (w tym MZ) zobligowani będą do wystąpienia 

o uprawnienia w odpowiedniej placówce administrującej.  

 

d) Zaloguj do systemu 

Aby zalogować się do systemu należy nacisnąć przycisk „Zaloguj”, znajdujący się w prawym 

górnym rogu ekranu. 

 

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 sekcji 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. 
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II. Jednostki w rejestrze 
Aby wyświetlić listę jednostek pracownik Ministerstwa Zdrowia (zalogowany) klika 

w Jednostki w rejestrze na pasku menu: 

 

Po otwarciu użytkownik widzi listę jednostek, które są z tego samego województwa do którego 

przypisane jest jego konto (pracownika MZ) oraz jednostki, które działają na jego terenie. 

Pracownik po wejściu na listę ma do dyspozycji opcję filtracji (opisaną w pkt 3) oraz przycisk 

Akcje umieszczony przy każdej pozycji na liście: 

 

 

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

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

pobrania wniosku w formacie pdf – przycisk umieszczony jest na końcu strony. 
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Kolejna z funkcji dostępna w zakładce Akcje to Historia zmian. 

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. 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.  

 

 

Rejestr udostępnia również możliwość Wyszukiwania zaawansowanego (patrz powyżej). 
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Po naciśnięciu na przycisk w oknie wyszukiwania pojawiają się zaawansowane opcje 

wyszukiwania: 

 

 

W tym oknie ponadto mamy do dyspozycji następujące kryteria: 

 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’. 
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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. 
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IV. Administracja słownikami 
Rozdział poświęcony został funkcjonalności zarządzania słownikami (Rodzaj jednostki, 

Rodzaj ratownictwa, Uprawnienia ratownicze, Wyposażenie: Łączność, Wyposażenie: Sprzęt 

Medyczny, Wyposażenie: Ewakuacja, Wyposażenie: Transport Pojazdy, Instytucje) Rola która 

ma możliwość administrowaniem słownikami w systemie to: Administrator systemu – 

dedykowana dla użytkownika po stronie CSIOZ oraz Kontrola MZ – dedykowana pracownikowi 

MZ.   

1. Dodawanie nowej wersji słownika.  

Z menu górnego należy, wybrać funkcjonalność Słowniki, a następnie na liście dostępnych 

słowników wybrać słownik przeznaczony do edycji za pomocą przycisku Wersje.  

 

Po wybraniu z listy słownika zostaniemy przeniesieni na ekran: 

Gdzie mamy możliwość filtrowania po kryteriach:  

- Nazwa słownika (pole słownikowe) 

- Wersja (pole opisowe) 

- Status(pole słownikowe) 

- Data obowiązywania OD/DO (pola data) 

Aby utworzyć nową wersję należy wybrać słownik ze statusem Aktualny lub Archiwalny oraz 

użyć funkcji Utwórz kolejną wersję.  
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Oraz otrzymujemy komunikat:  

 

Uwaga, ze statusu roboczy nie mamy możliwości utworzyć kolejnej wersji - system nie pozwala 

na dwa słowniki w statusie Roboczy. Co oznacza, iż przy próbie utworzenia kolejnej wersji 

roboczej słownika dostaniemy komunikat:  

 

Edycja słownika odbywa się za pomocą funkcji Edytuj: 

 

Pojawia się wówczas lista z pozycjami w słowniku a przy niej opcje:  

- Edytuj  (wejście na pozycję w słowniku z możliwością edycji jej i zapisu)  

 

- Usuń (usunięcie pozycji w słowniku). 
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2. Aktywacja wersji roboczej słownika oraz dezaktywacja starej wersji.  

Mając już poprawiony słownik w statusie Roboczy mamy możliwość aktywacji słownika 

w systemie RJWPRM za pomocą opcji: Akcje-> Aktywuj 

 

Oczekiwane rezultaty: 

1. Słownik ze statusu Roboczy przeszedł w status Aktualny. Data obowiązywania 

początek została ustawiona na datę dzisiejszą (zaznaczone prostokątem – kolor 

czarny) - automatycznie przez system. 

2. Słownik poprzedni czyli w wersji 2017.02 przeszedł ze statusu Aktualny na Archiwalny. 

Wraz z aktywacją następnej wersji słownika wersja 02 otrzymała datę w polu Okres 

obowiązywania koniec na datę dzisiejszą (zaznaczone prostokątem – kolor różowy) - 

automatycznie przez system. 

3. Aktywowany słownik jest słownikiem obowiązującym w systemie, tj. będą wyświetlane 

wartości słownika z wersji Aktualnej tj 2017.03.  
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4. Należy mieć na uwadze, ze słowniki:  

- Rodzaj jednostki,  

- Rodzaj ratownictwa,  

- Uprawnienia ratownicze,  

- Wyposażenie: Łączność,  

- Wyposażenie: Sprzęt Medyczny,  

- Wyposażenie: Ewakuacja,  

- Wyposażenie: Transport Pojazdy,  

Są słownikami wykorzystywanymi we wniosku o wpis do rejestru, w związku z powyższym 

każda zmiana będzie wpływała na wygląd wniosku a co za tym idzie wygląd kreatora.  

5. Słownik Instytucje jest wykorzystywany podczas dodawania użytkownika w roli: Organ 

nadzorujący.  

 


