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I. Wprowadzenie 

1. O systemie 

System umożliwia prowadzenie przez wojewodów wymaganych ewidencji na potrzeby systemu 

Państwowe Ratownictwo Medyczne w postaci elektronicznej w systemie ogólnopolskim w 

zakresie ewidencji centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych 

szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla 

ratownictwa medycznego w postaci elektronicznej oraz ewidencji jednostek systemu Państwowe 

Ratownictwo Medyczne. 

Podstawowe dane o systemie RPRM (Rejestr Państwowego Ratownictwa Medycznego) można 

uzyskać 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.  

 

2. Publiczny Rejestr Wpisów 

RPRM udostępnia użytkownikom niezalogowanym rejestr jednostek zwany Publicznym Rejestrem 

Wpisów. Aby wejść do rejestru publicznego naciskamy na górnym pasku menu zakładkę Publiczny 

Rejestr Wpisów: 
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Po kliknięciu otwiera nam się kolejny ekran z rejestrem. Lista rejestru zawiera skrócone dane 

jednostek – prezentowane przez poniższe zdjęcie: 

 

 

Rejestr publiczny udostępnia możliwość filtrowania wyników wg. pięciu różnych kryteriów: rodzaju 

jednostki, nazwy podmiotu, miejscowości podmiotu, nazwy jednostki i miejscowości podmiotu. Po 

określeniu kryteriów filtrowania, użytkownik wciska Filtruj. Rekordy na filtrowanej liście publicznych 
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danych jednostek mogą być rozszerzone o dodatkowe informacje na temat jednostki – w tym celu 

należy przycisnąć ikonę ‘Pokaż więcej’. 

 

Wówczas widok jednostki poszerza się o takie dodatkowe informacje jak: okres działania, regon, 

liczebność jednostki, telefon, email, teren działania. 

 

3. Założenie konta w P2SA 

a. Rejestracja 

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

Administracji P2 (P2SA). 

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/ 

lub poprzez naciśnięcie pola Załóż konto P2 w prawym górnym rogu. Wygląd formularza:  

 

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

wprowadzony 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 RPRM. 

c. Uprawnienia 

Aby uzyskać możliwość wprowadzania wpisów w Rejestrze RPRM, użytkownicy administracji 

publicznej (MZ/NFZ) zobligowani będą do wystąpienia o uprawnienia do CSIOZ. Wniosek o nadanie 

uprawnień jak i informacje o formie przekazania wniosku znajdują się pod adresem: 

https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/project/rejestr-panstwowego-ratownictwa-

medycznego-rprm/  

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/
https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/project/rejestr-panstwowego-ratownictwa-medycznego-rprm/
https://www.csioz.gov.pl/projekty/nasze-systemy/project/rejestr-panstwowego-ratownictwa-medycznego-rprm/
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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 formatki gdzie wpisze swoje 

dane z P2SA: 

 

Aby się zalogować użytkownik wpisuje swój login i hasło, następnie wciska Dalej. 

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 ekranu logowania P2SA. 
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4. Pobieranie danych publicznych ze strony www 

System zapewnia możliwość pobierania danych publicznych wszystkich Wpisów w RPRM z 

podziałem na:  

- Ewidencja Jednostek Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne z art. 23 ustawy o PRM (SOR/ 

MS ZRM/ ZRM), 

- Ewidencja centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci oraz jednostek organizacyjnych 

szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń dla ratownictwa medycznego 

(CU/CUD/JSRM) z art. 23a ustawy o PRM. 

Przedmiotowa funkcjonalność dostępna jest pod adresem: 

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

Dane publiczne będą aktualizowane raz dziennie w godzinach nocnych. Istnieje możliwość ich 

pobrania w dwóch formatach: csv oraz XML.  

 

5. Przeglądanie najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi (FAQ) 

Zbiór najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami na nie możemy uzyskać klikając w 

zakładkę FAQ na pasku menu.  

 

Funkcjonalności FAQ dostępna jest dla każdego użytkownika. 

Kliknięcie na wybrane pytanie spowoduje wyświetlenie odpowiedzi.  

Baza pytań i odpowiedzi będzie sukcesywnie uzupełniana w ramach napływających od 

użytkowników pytań. 

 

http://www.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/dane.html
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II. Rejestr wpisów (MZ - NFZ) 

Aby wyświetlić listę wpisów w systemie zalogowany użytkownik klika w zakładkę Rejestr Wpisów  

na górnym pasku Menu: 

 

Po otwarciu ekranu widzimy listę jednostek ratownictwa oraz formularz przeznaczony do filtrowania 

wyników: 

 

Listę jednostek możemy filtrować wg. następujących kryteriów: 

Numer wpisu – numer wpisu do rejestru odnoszący się do ewidencjonowanej jednostki, 

Data (OD) – okres ważności wpisu w rejestrze, 
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Data (DO) – okres ważności wpisu w rejestrze, 

Rodzaj jednostki – rodzaj jednostki jakiej dotyczy wpis do rejestru, 

Rodzaj umowy – nowy wpis do rejestru, zmiana we wpisie do rejestru bądź wznowienie wpisu, 

Czy ZRM? – oznaczamy czy szukamy zespołu ratownictwa medycznego, 

Aktywne – pokazuje wpisy tylko aktywne   

Województwo – województwo z jakiego wpisy mają zostać wyświetlone 

Status – do wyboru Aktualna / Nieaktualna 

Pod polami do określania kryteriów mamy do dyspozycji przycisk: Szukaj – uruchamia operację 

wyszukiwania. 

Listę można sortować klikając na wybrany nagłówek listy: 

 

Jeżeli klikniemy np. na nagłówek Status, system posortuje całą tabele wg. statusu jednostki. 

Na liście mamy również możliwość szerszego podglądu wpisu poprzez Operacje -> Szczegóły 
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Pojawia się ekran z podglądem wpisu oraz możliwością pobrania do PDF.   
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III. Podstawowa obsługa wpisu 

1. Dodanie nowego wpisu (MZ - NFZ) 

Użytkownik administracji publicznej może dodać nowy wpis do rejestru klikając na przycisk Nowy 

wpis do rejestru umieszczony na górnym pasku menu po lewej stronie: 

 

 

 

Po kliknięciu otwiera się formularz do wprowadzania danych nowej jednostki:  
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Użytkownik administracji publicznej rozpoczyna wypełnianie formularza od wyboru rodzaju jednostki 

jaką chce wprowadzić: 

 

Numer wpisu i Data wpisu wypełniać się będzie automatycznie. 

Następnie zabieramy się za wypełnienie sekcji Adres podmiotu: 

 

Naciskamy przycisk Pobierz dane: 

 

Dzięki niej możemy wyszukać jednostki po nr księgi rejestrowej lub numerze NIP lub REGON. Po 

wypisaniu danego numeru klikamy Szukaj. Dane wyszukiwane są z bazy danych Rejestru 

Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Jeżeli system wyszuka dane jednostki w bazie 

RPWDL, pobiera je i wprowadza do pól Adres podmiotu w formularzu. 

Kolejna sekcja do wypełnienia to Adres jednostki: 
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W polu Wyszukiwanie miejscowości zaimplementowane zostało automatyczne podpowiadanie 

nazw miejscowości. Możemy zatem wpisać pierwsze litery nazwy, po czym system sam podpowie 

jej dalszy ciąg. Po wyszukaniu prawidłowej miejscowości klikamy na nią, następnie miejscowość 

automatycznie wprowadzana jest w pole Miejscowość. Po wybraniu prawidłowego Województwa 

automatycznie odblokuje się Powiat a następnie Gmina. W dalszej kolejności musimy wypełnić 

ulicę, numer budynku, numer lokalu i kod pocztowy.  

Mamy tu dodatkowo do wypełnienia nazwę własną jednostki oraz specjalność jednostki. 

 

Przy wprowadzaniu Specjalności możemy się posłużyć niewielkim oknem wyszukiwania wartości 

– np. kodu resortowego umieszczonego nad listą rozwijaną: 

 

Możemy tu wprowadzić kod resortowy lub element nazwy specjalności i system zawęzi nam listę do 

szukanych wartości. 

Kolejna sekcja do wypełnienia w formularzu to Dane umowy: 



CENTRUM SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH OCHRONY ZDROWIA 

ul. Stanisława Dubois 5A • 00-184 Warszawa, Polska 

tel: +48 22 597-09-27 • fax: +48 22 597-09-37 

biuro@csioz.gov.pl • www.csioz.gov.pl 

Skrytka ESP: /csiozgovpl/SkrytkaESP 

 
16 

 

 

Obowiązkowe pola do wypełnienia to: 

 Rodzaj umowy – czy jest to nowa umowa, jej wznowienie czy zmiana. Pole wyposażone w 

listę rozwijaną. 

 Okres umowy od / do – wprowadzamy daty przy pomocy kalendarza 

 Numer umowy – wprowadzamy numer umowy  

 Data umowy – przy pomocy kalendarza wprowadzamy datę zawarcia umowy 

Pola opcjonalne: 

 Umowa powiązana – wprowadzamy nr umowy powiązanej do obecnie wprowadzanej umowy 

 Zakres umowy – pole opisowe do wprowadzania zakresu umowy. 

Ostatnie pole do wypełnienia to Dane kontaktowe: 

 

Wprowadzamy tu telefon kontaktowy i adres email. Pola te są obowiązkowe. 

 

Po zakończeniu wprowadzania danych możemy wysłać formularz i tym samym wpisać jednostkę do 

rejestru.  

 

W tym celu na dole formularza wciskamy przycisk Wpisz do rejestru. Jeśli wszystkie dane zostały 

wprowadzone prawidłowo, system nie powiadomi o błędzie i nie będzie nam kazał uzupełniać 

danych. Jednostka uzyska status jednostki aktywnej. 
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Jeśli jednak gdzieś będzie brakowało danych, pokażą się czerwone powiadomienia: 

 

Dane wówczas musimy uzupełnić.  

Jeżeli nie chcemy wpisywać jednostki do rejestru, możemy ją zapisać w bazie i wrócić do formularza 

później. W tym celu naciskamy Zapisz. Formularz zostanie zapisany do zakładki Wpisy robocze.  

 

2. Edycja wpisu roboczego 

 

a. Podgląd wpisu 

Na liście wniosków roboczych, widocznej powyżej, widzimy wnioski, które możemy edytować.  

Listę można sortować naciskając na wybrany nagłówek kolumny: 
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Filtrowanie zawartości listy odbywa się na dwa sposoby: 

 

Poprzez puste pola poniżej wyników listy w które wpisujemy wartości jakie chcemy uzyskać w 

wynikach listy. Wówczas zawężają się one do wniosków z szukaną wartością, wprowadzoną przez 

użytkownika.  

Druga opcja to użycie pola Szukaj umieszczonego po prawej stronie, ponad listą: 

 

W to pole wprowadzamy frazę która występuje w nazwie szukanego przez nas wniosku. 
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b. Edycja wpisu  

W celu edycji należy kliknąć przy wybranym wniosku na Operacje: 

 

Następnie wciskamy Edycja. Otwiera się formularz dla danych jednostki, opisywany już wcześniej.  
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Aby dodać wpis do rejestru należy użyć funkcji: Wpisz do rejestru.  

Wówczas:  

- wpis znika z listy roboczych wpisów, 

- otrzymujemy komunikat:  

 

- Wpis znajduje się na liście Rejestr Wpisów.  

 

3. Edycja i dezaktywacja wpisu w rejestrze 

Użytkownik administracji publicznej (MZ/NFZ) posiada możliwość edycji i deaktywacji wpisu w 

Rejestrze wpisów. Możliwe jest to jednak tylko dla wpisów utworzonych przez użytkowników 

administracji publicznej. Operacje te nie są dozwolone dla wpisów dodanych przez użytkowników tj. 

np. Wojewoda. 

 

a. Edycja 

W celu edycji wpisu w Rejestrze wpisów należy przejść do zakładki Rejestr wpisów a następnie 

przy wybranym wpisie wybrać operację Edytuj: 
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Następnie system przejdzie do ekranu Edycji: 
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W ekranie tym można edytować wszystkie pola oprócz pól: Numer wpisu, Data wpisu i sekcji Adres 

podmiotu. 

Po dokonaniu zmian należy analogicznie jak przy dodawaniu wpisu wybrać przycisk Zapisz, który 

zapisuje wpis jako Wpis roboczy lub Wpisz do rejestru, które zapisuje wpis do Rejestru Wpisów. 

 

b. Dezaktywacja wpisu 

W celu dezaktywacji wpisu w Rejestrze wpisów należy przejść do zakładki Rejestr wpisów a 

następnie przy wybranym wpisie wybrać przycisk Deaktywuj: 

 

 

 

Następnie system wyświetli ekran z prośbą o potwierdzenie deaktywacji: 
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Po wybraniu przycisku Tak wpis będzie wyświetlony w Rejestrze wpisów ze statusem Nieaktualna: 

 

 


