
Harmonogram prac nad systemem REJA24 (zgodnie z wnioskiem procedowanym przez CPPC) 

 

Kamienie milowe 
Data 

rozpoczęcia  

Data 

zakończenia 

Data punktu 

krytycznego 

Data punktu 

ostatecznego 

Implementacja Systemu 

REJA24 
2019-05-07 2019-12-31 2020-01-15 2020-01-31 

Zakończenie testów 

akceptacyjnych 
2020-01-01 2020-02-28 2020-03-15 2020-03-31 

Przeszkolenie użytkowników 2020-04-01 2020-05-31 2020-06-15 2020-06-30 

Udostępnienie Systemu 

REJA24 (Rozpoczęcie 

rejestracji zgodnie 

z przepisami Ustawy) 

2020-06-30 2020-07-15 2020-07-15 2020-07-31 

 

Dodatkowe informacje nt. szkoleń dla przedstawicieli organów rejestrujących (zakres, czas 

trwania i lokalizacje) 

W ramach szkoleń zostanie przeszkolonych 100 grup pracowników organów rejestrujących, liczących 

nie więcej niż 10 osób. W szczególnych przypadkach będzie istniała możliwość zwiększyć liczbę 

uczestników do 12 osób. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma materiały szkoleniowe, tj. podręcznik 

uczestnika szkolenia z wykazem ćwiczeń, miejscem na własne notatki oraz materiał piśmienniczy. 

 

Czas trwania szkolenia to 8 jednostek lekcyjnych w godzinach 8:30 – 15:30. 

 

Szkolenia dla pracowników organów rejestrujących będą realizowane w okresie kwiecień - maj 2020 r. 

 

Celem szkoleń pracowników organów rejestrujących jest pozyskanie wiedzy praktycznej w zakresie 

funkcjonalności Aplikacji Organ Rejestrujący oraz teoretycznej w zakresie Ustawy i aktów 

wykonawczych do niej. 

 



Blok Temat Kod Zagadnienie 

liczba 

jednostek 

lekcyjnych 

OR1 Informacje ogólne 

OR1-1 

Budowa Systemu REJA24 (główne Aplikacje / 

Komponenty, ich ogólna charakterystyka i 

przeznaczenie) 

Uruchamianie Aplikacji, aktywacja konta, 

logowanie i odzyskiwanie hasła 

0,5 

OR1-2 

Nawigacja w ramach aplikacji,  

Dashboard (Panel główny) - Wnioski 

oczekujące, Sprawy do zatwierdzenia, 

Reklamacje 

Linki do innych Komponentów (Portal 

informacyjny, Platforma szkoleniowa) 

0,5 

OR2 
Aplikacja Organ 

Rejestrujący 

OR2-1 

Przepisy prawa 

Ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. o rejestracji 

jachtów i innych jednostek pływających o 

długości do 24 m oraz akty wykonawcze do 

niej  

1 

OR2-2 

Wnioski i Sprawy 

Obsługa wprowadzania wniosków 

papierowych, 

Wyszukiwanie, przeglądanie złożonych 

wniosków i korespondencji z nimi związanej, 

Obsługa złożonych wniosków 

3 

OR2-3 

Dokumenty 

Obsługa składania zamówienia na Dokument 

rejestracyjny, 

Obsługa otrzymania Dokumentu 

rejestracyjnego, 

Obsługa reklamacji zamówienia Dokumentu 

rejestracyjnego 

1 



OR2-4 

Rejestr Jednostek Pływających 

Przeglądanie i wyszukiwanie w Rejestrze, 

Przeglądanie szczegółów jednostek w 

rejestrze, 

Obsługa rozbieżności – przeglądanie, 

modyfikacja, 

Obsługa wyrejestrowania jednostki z urzędu 

2 

 

Szkolenia odbędą się w ośrodkach szkoleniowych zlokalizowanych na terenie 16 województw. Według 

wstępnych założeń szkolenia odbywałyby się w poniżej wskazanych lokalizacjach. 

Dla potrzeb przeprowadzenia naboru uczestników na szkolenia opracowano dedykowaną aplikację 

dostępną przez przeglądarkę internetową. Każda osoba skierowana na szkolenie będzie mogła po 

zarejestrowaniu swojego konta wybrać dogodny dla niej termin oraz miejsce szkolenia, jeżeli w danym 

województwie będzie więcej, niż jeden ośrodek szkoleniowy. Funkcjonalność aplikacji umożliwia także 

zmianę terminu udziału uczestnika w szkoleniu jeżeli z powodu okoliczności niezależnych od niego nie 

będzie mógł uczestniczyć w pierwotnie wybranym terminie. 

 

 

Platforma e-learningowa 

 

Udostępnienie Portalu Publicznego oraz Platformy Szkoleniowej planowane jest przed rozpoczęciem 

szkoleń, tj. na początku drugiego kwartału 2020 r. Będą one wykorzystywane jako narzędzia 

umożliwiające utrwalenie oraz pogłębienie wiedzy pozyskanej podczas szkolenia. 

 

Zasoby Platformy Szkoleniowej oraz Portalu Publicznego zapewnią powszechny dostęp interesantom 

oraz pracownikom organów rejestrujących do bazy wiedzy oraz szkoleń z zakresu obsługi Systemu 

REJA24 i przepisów prawa dotyczących rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości 

do 24m. 

Platforma Szkoleniowa umożliwi pracownikom organów rejestrujących zarządzanie własnymi 

kompetencjami oraz przygotowanie do pracy z systemem osoby nowozatrudnione lub delegowane do 

tych czynności okresowo. 

 

 

 

 

 



Dostęp do instalacji testowej Systemu dla organów rejestrujących 

 

Udostępnienie środowiska szkoleniowego Systemu REJA oraz wchodzących w jego skład Aplikacji: 

 Konto Interesanta, 

 Organy Rejestrujące, 

 Organy Uprawnione, 

 Administracja, 

planowane jest przed rozpoczęciem szkoleń, tj. na początku drugiego kwartału 2020 r. Będą one 

wykorzystywane podczas szkoleń z uwagi na ich aspekt praktyczny. 

 

Centrum obsługi użytkowników 

 

Centrum obsługi użytkowników końcowych (Help Desk) uruchomione zostanie łącznie 

z uruchomieniem Systemu REJA24. Zgodnie z założeniem przewidywane uruchomienie Systemu 

REJA24, to lipiec 2020 r. Planujemy jednak, by dla organów rejestrujących Help Desk był dostępny 

przed planowanym uruchomieniem Systemu REJA24 tj. już w drugim kwartale 2020 r. Jest to kwestia 

otwarta do uzgodnienia z Organami rejestrującymi. 

 


