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Minister
Spraw Wewn^trznych

Warszawa, dnia

DP-III-0232-475/2015/RA

sierpnia 2015 i

Pan
MarekWojcik
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

Odpowiadajqc na pismo nr DP-WL.0211.39.2015/SB z dnia 16 lipca 2015 r. dotyczqce projektu
rozporzqdzenia Rady Ministrow

w sprawie

organizacji

i funkcjonowania

i udostepniajqcego informacje i done od przedsiqbiorcy telekomunikacyjnego,

systemu

gromadzqcego

uprzejmie przedstawiam,

CO nast^puje:
1. Zawarta w § 2 pkt 4 projektu definicja informacji o lokalizacji wskazuje, ze

to informacje dotyczqce

lokalizacji zakonczenia sieci, z ktorego zostato wykonane potqczenie na numer aiarnf^owv. o ktorych
mowa w art. 78 ust. 3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

W celu usuni^cia

wqtpliwosci 0 jakie potqczenia chodzi zasadnym jest uszczegotowienie definicji i wskazanie, ze informacja
o lokalizacji dotyczy potqczen telefonicznych i przesytania krotkich wiadomosci tekstowych (SMS)
kierowanych zgodnie z ustawq z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania

ratunkowego

do numerow alarmowych. W zwiqzku z tym proponuj^, aby pkt 4 w § 2 otrzymat nast^pujqce brzmienie:
„4) informacja o lokalizacji - nalezy przez to rozumiec okreslone w art. 78 ust. 3 ustawy
dotyczqce

lokalizacji

zakonczenia

sieci, z ktorego

zostato

wykonane

pofqczenie

informacje

do

numerow

alarmowych;".
2. Przepis § 4 pkt 1 projektu wynnienia jako zadania PLI CBD: „przyj^cie informacji o lokalizacji i danych
od przedsi^biorcy telekomunikacyjnego oraz ich niezwtoczne udostQpnienie, na zqdanie, centrainemu
punktowi oraz jednostkom terytorialnym stuzb ustawowo powotanych do niesienia pomocy innym
niz wymienione w art. 78 ust. 4 pkt 1 ustawy". Zasygnalizowania wymaga, ze w przypadku awarii
centralnego punktu problemem b^dzie uzyskanie informacji o lokalizacji przez stuzby wymienione
w art. 78 ust. 4 pkt 1. DIatego tez wydaje s\q zasadnym wprowadzenie rozwiqzania alternatywnego
umozliwiajqcego pozyskiwanie informacji o lokalizacji przez jednostki terytorialne stuzb ustawowo
powotanych do niesienia pomocy (tj. Policji, Panstwowej Strazy Pozarnej czy dysponentow zespotow
ratownictwa

medycznego)

przez

potqczenie

si^ z

PLI CBD za

posrednictwem

sieci

Internet

z wykorzystaniem techniki VPN zapewniajqcej zabezpieczenie przesylanych danych i informacji
o lokalizacji w sposob okreslony § 3 ust. 3 pkt 6.
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3.

Zgodnie

z

§

telekomunikacyjnej

5

ust. 9

informacje

o

lokalizacji zakonczenia stacjonarnej publicznej

sieci

przekazywane z PLI CBD, na kazdorazowe zapytanie, do centralnego punktu lub

stuzbom ustawowo powotanym do niesienia pomocy, innym niz wymienione w art. 78 ust. 4 pkt 1
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.

Nalezy zaznaczyc, ze aby dane te byty

aktualne zasadne wydaje si^ zobowiqzanie przedsi^biorcow telekomunikacyjnych do niezwtocznego
informowania

PLI CBD o

kazdej

zmianie

lokalizacji zakonczenia stacjonarnej publicznej

sieci

telekomunikacyjnej lub zmianie jej wiasciciela.
4. ProponujQ doprecyzowac ust. 10 w § 5 i w tym celu nadac temu przepisowi nast^pujgce brzmienie:
„10. Stuzba ustawowo powotana do niesienia pomocy inna niz wymieniona w art. 78 ust. 4 pkt 1 ustawy
pozyskuje informacje o lokalizacji, przez potgczenie si^ z PLI CBD za posrednictwem sieci Internet lub
centralnego punktu, z wykorzystaniem techniki VPN zapewniajqcej zabezpieczenie przesytanych danych
i informacji o lokalizacji w sposob okreslony § 3 ust. 3 pkt 6.".
5. SugerujQ takze rozwazenie wprowadzenia zapisu okreslajqcego poziom niezawodnosci dostarczania
do PLI CBD informacji o lokalizacji, podobnie jak to uregulowano w § 5 ust. 12 aktualnie obowiqzujqcego
rozporz^dzenia Rady Ministrow, ze niezawodnosc dostarczania informacji o lokalizacji jest nie gorsza
niz 99,9 %.
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