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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 jednostek 

wprowadzanych z mocy ustawy. 

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: 

 

Po 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. 

Przycisk Eksportuj pozwala wyeksportować wyniki wyszukiwania do pliku Excel i XML. 
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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 mocy ustawy, 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 (w tym Organ Nadzorujący) zobligowani będą do wystąpienia 

o uprawnienia w CSIOZ.  

https://rejestracja.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/
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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 organu (zalogowany) klika w Jednostki w rejestrze na 

pasku menu: 

 

Po otwarciu użytkownik widzi listę jednostek, które sam wcześniej dodał lub które posiadają tą samą 

instytucję co organ wyświetlający spis. Pracownik po wejściu na listę ma do dyspozycji opcję filtracji 

(opisaną w pkt 4) oraz przycisk Akcje umieszczony przy każdej pozycji na liście: 

 

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

wprowadzonych przez nas jednostek. Sekcje z danymi są zablokowane, bez możliwości edycji. 

Okno daje 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, jakie występowały w danym momencie. 

 

Kolejne dwie opcje jakie możemy znaleźć w zakładce Akcje to Zmień i Usuń: 

 

Zostaną one opisane w kolejnym rozdziale – Obsługa wniosku (rozdział 3b). 
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III. Obsługa wpisu z mocy ustawy 
 

1. Dodanie jednostki 

Dodanie jednostki do rejestru odbywa się z pominięciem etapu weryfikacji wpisu przez analityka 

i Wojewodę.  

Gdy dane zostaną załadowane do systemu, wpis od razu pojawi się w spisie rejestru ze statusem 

Aktualny.  

W celu dodania jednostki do rejestru użytkownik klika na ikonę Import umieszczoną na górnym 

pasku menu: 

 

 

Organ nadzorujący może dodać jednostkę bezpośrednio do rejestru importując plik XML zawierający 

dane jednostki. W zakładce Import pojawia się okno: 

 

W celu załadowania pliku XML do systemu klikamy na Wybierz plik. Pojawi się okno w którym 

wskazujemy plik z danymi. Po wskazaniu pliku naciskamy Importuj. Po dodaniu jednostki do 

systemu, jej status obejmuje wartość Aktywny, Rodzaj wniosku przyjmuje wartość ‘Z ustawy’.  

 

UWAGA: 

W przypadku Jednostek z Ustawy (funkcjonalność: Import) proces obsługi przez Urząd Wojewódzki 

nie będzie wymagany. Każdy import jednostek spowoduje, iż wpisy z pliku automatycznie pojawią 



 

 
12 

się w rejestrze publicznym. Edycja oraz usunięcie będzie możliwe z poziomu aplikacji (funkcja Edytuj 

oraz Usuń) – w tym przypadku proces również będzie obsługiwany bez udziału Wojewody.  

Każdy kolejny import spowoduje, ze stare jednostki przejdą w status Nieaktywny. Nie będą one już 

widoczne w Rejestrze publicznym a tylko nowe z aktualnego importu.  

System posiada również wbudowaną funkcjonalność weryfikacji czy identyfikator jednostki jest 

unikatowy, w przypadku stwierdzenia, że identyfikator w pliku się powiela, system przerwie import. 

Budowa pliku XML, jak i reguły przydzielania identyfikatorów dostępne są w specyfikacji technicznej 

systemu.  

Podczas importu pliku XML do rejestru, mogę wystąpić różne błędy, o których system poinformuje 

w powiadomieniu. Powiadomienia mogą dotyczyć: 

 błędnej walidacji pliku XML dotyczące kodów TERYT – np. nieznany powiat, gmina. 

 błędnej walidacji pliku XML dotyczące kreatorów z pytaniami np. pytanie nie występuje 

w słowniku, pytanie nie zostało znalezione w pliku XML 

 pozostałych błędów – np.  plik XML posiada zduplikowane identyfikatory jednostek, 

użytkownik nie posiada przypisanej instytucji 

2. Edycja jednostki 

Edycję danych jednostki w rejestrze możemy wykonać wchodząc w zakładkę Jednostki w rejestrze 

na pasku menu: 
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Następnie na liście jednostek wybieramy dany wpis i klikamy na odpowiadający mu przycisk Akcje: 

 

Wybieramy opcję Zmień: 

 

Po kliknięciu Zmień, tworzy się zgłoszenie zmiany którego potwierdzenie widzimy w nowym oknie. 

Status wniosku zmienia się na Roboczy: 

 

 

 

 



 

 
14 

Aby wejść we zgłoszenie zmiany klikamy w przycisk Edytuj umieszczony po prawej stronie: 

 

W pierwszej kolejności możemy edytować podstawowe dane dotyczące jednostki: 

 

W powyższej części Numer wniosku (pole wyszarzone) generował się automatycznie, więc go nie 

edytujemy. Pola wyszarzone to również Rodzaj wniosku i Identyfikator jednostki 

współpracującej. Możemy edytować pole Nazwa jednostki oraz Regon. Pole Regon jest 

walidowane – tzn. automatycznie sprawdzana jest poprawność wprowadzonego numeru 

identyfikacyjnego. 

Kolejna sekcja do edycji to Adres siedziby: 

 

W pierwszym polu podpisanym Wyszukiwanie miejscowości możemy edytować nazwę 

miejscowości w której znajduje się podmiot. Pod pole podpięty jest słownik dzięki, któremu po 

wpisaniu kilku pierwszych liter system podpowiada całość nazwy poszukiwanego miejsca: 
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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 nazwy ulicy, system 

powinien podpowiedzieć nam jej całość. Pole Prefiks wypełnia się automatycznie.  

 

Kolejna sekcja do edycji to Adres miejsca stacjonowania Jednostki Współpracującej. 

 

Pola w tej sekcji wypełniamy na tej samej zasadzie co w polu Adres siedziby. 
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Kolejna sekcja to Teren działania. Terenem działania jest teren na jakim działa jednostka 

wnioskująca. Wybrany Teren działania można usunąć, klikając Usuń teren oraz dodać nowy. 

 

 

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

kierowania, telefon kontaktowy oraz adres email.
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W dalszej kolejności możemy edytować sekcję Dodatkowe informacje. W polach Okres działania 

od-do mamy do dyspozycji kalendarz, dzięki któremu ustalamy zakres dat. W polu Liczebność 

jednostki podajemy wartość liczbową. Następnie w miejscu Czas osiągnięcia gotowości możemy 

wpisać np. ‘1 godzina’,’1 dzień’, ’55 minut’. W dalszej kolejności w tym polu pozostaje określenie 

Rodzajów ratownictwa. Jest to sekcja wielokrotnego wyboru. 
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Przy wybraniu rodzajów ratownictwa wymagających zgody na działalność, wydanej przez MSWiA 

(ratownictwo górskie lub wodne) (słownik), obok pojawi się dodatkowe pole do wypełnienia w którym 

podajemy Numer decyzji MSWiA: 

 

Dalej mamy sekcje z kreatorami w których kolejno możemy edytować dane. Pierwsze z formularzy 

to Pytania o uprawnienia ratownicze: 
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W tym oknie możemy edytować odpowiedzi podane w kilku krokach. 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 edytować podobnie jak poprzedni. Sekcje 

różnią się ilością kroków i zawartością. Są one konfigurowane w oparciu o zawartość słowników. 

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

wyposażenia: Ewakuacja oraz Pytania o grupę wyposażenia: transport pojazdy. 

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

poprzez naciśnięcie Wyślij. 

 

W przypadku wystąpienia braków w formularzu, przy próbie zapisania bądź wysłania, aplikacja 

poinformuje nas o konieczności uzupełniania odpowiednich pól. 

 

Po prawidłowym uzupełnieniu formularza i kliknięciu Wyślij system informuje o prawidłowej zmianie 

danych jednostki: 
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3. Usunięcie jednostki z rejestru 

Aby usunąć dodaną przez siebie jednostkę Wnioskodawca wchodzi w zakładkę Jednostki 

w rejestrze: 

 

Następnie z menu Akcje wybiera opcję Usuń: 
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Po kliknięciu pojawi się informacja o utworzeniu nowego wniosku o usunięcie: 

 

Ponadto na liście wniosków dotyczących jednostki pojawi się rekord z wnioskiem o wykreślenie 

i statusem Roboczy (ostatnia pozycja listy powyżej). 

W celu usunięcia jednostki wybieramy wniosek o wykreślenie z rejestru i klikamy Edytuj: 

 

Otworzy się okno z danymi jednostki. Edycja danych jest zablokowana. Formularz przewijamy na 

sam dół: 

 

W ostatnim polu – Powód wykreślenia z rejestru, podajemy uzasadnienie usunięcia jednostki, 

następnie klikamy Zapisz jeśli chcemy tylko zapisać wniosek, Wyślij jeśli chcemy go wysłać. 

Po wysłaniu wniosku, jednostka przyjmuje status Nieaktywna. 
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IV. 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’. 

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

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

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


