Projekt z dnia 7 września 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A A D M I N I S T R A C J I I C Y F R Y Z A C J I 1)
z dnia ……………….. 2015 r.
w sprawie centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego oraz punktów
centralnych służb
Na podstawie art. 78 ust. 7a ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
(Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa organizację i funkcjonowanie centralnego punktu systemu
powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb, o których mowa w art. 78 ust.
4 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, zwanej dalej „ustawą”.
§ 2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)

centrach powiadamiania ratunkowego – należy przez to rozumieć centra powiadamiania
ratunkowego, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o
systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. poz. 1635 oraz z 2014 r. poz. 1877 i
1915);

2)

jednostkach służb – należy przez to rozumieć jednostki służb ustawowo powołanych do
niesienia pomocy, wymienionych w art. 78 ust. 4 pkt 1 ustawy;

3)

PLI CBD – należy przez to rozumieć Platformę Lokalizacyjno-Informacyjną z Centralną
Bazą Danych, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 78 ust. 7 ustawy;

4)

sieci teleinformatycznej na potrzeby obsługi numerów alarmowych – należy przez to
rozumieć sieć teleinformatyczną, o której mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o systemie
powiadamiania ratunkowego.

1)

2)

Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej – administracja publiczna, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1254).
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 827 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 1069.
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§ 3. Centralny punkt systemu powiadamiania ratunkowego, zwany dalej „CP SPR”,
stanowi zespół urządzeń i oprogramowania umożliwiający bezpieczną komunikację
pomiędzy siecią teleinformatyczną na potrzeby obsługi numerów alarmowych oraz innymi
sieciami teleinformatycznymi, z którymi się łączy, na potrzeby zapewnienia przekazywania:
1)

zapytań o informacje i dane, o których mowa w art. 78 ust. 1 i 2 ustawy, skierowanych
z centrów powiadamiania ratunkowego i jednostek służb do PLI CBD oraz
przekazywania odpowiedzi z PLI CBD do centrów powiadamiania ratunkowego i
jednostek służb, w przypadku gdy właściwe służby nie posiadają własnych punktów
centralnych, o których mowa w § 7;

2)

danych skierowanych z zewnętrznych systemów monitoringu, z których zgłoszenia
alarmowe, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego,
są kierowane do centrów powiadamiania ratunkowego;

3)

danych związanych z obsługą zgłoszeń alarmowych skierowanych od podmiotów,
o których mowa w art. 3 ust. 6 ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego,
których numery telefoniczne są obsługiwane w ramach systemu powiadamiania
ratunkowego, do centrów powiadamiania ratunkowego;

4)

danych pomiędzy Systemem Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa
Medycznego, o którym mowa w art. 3 pkt 15 ustawy z dnia 8 września 2006 r.
o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.3))
a zespołami ratownictwa medycznego;

5)

zbiorów danych przestrzennych centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
oraz związanych z tymi zbiorami usług udostępnianych za pomocą systemu
teleinformatycznego, o którym mowa w art. 40 ust. 3e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. –
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 r. poz. 520, 831 i 1137).
§ 4. Połączenia

pomiędzy

CP

SPR

a

centrami

powiadamiania

ratunkowego

i jednostkami służb są realizowane przez sieć teleinformatyczną na potrzeby obsługi
numerów alarmowych.

3)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1245 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 1802.
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§ 5. 1. Podmiot odpowiedzialny za obsługę, administrowanie oraz serwis techniczny
sieci teleinformatycznej, o której mowa w § 4, jest odpowiedzialny również za obsługę,
administrowanie oraz serwis techniczny CP SPR oraz:
1)

zapewnia gromadzenie i przechowywanie wykazu połączeń realizowanych przez CP
SPR przez 12 miesięcy, licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym wystąpiły te
połączenia w celu zapewnienia kontroli obiegu informacji i danych, statystyki oraz
diagnostyki;

2)

informuje

użytkowników

CP

SPR

o wszelkich

awariach

uniemożliwiających

przekazywanie przez CP SPR informacji i danych oraz uniemożliwiających zapewnienie
gromadzenia i przechowywania danych o połączeniach realizowanych przez CP SPR;
3)

uzgadnia z użytkownikami CP SPR szczegółowe standardy techniczne przekazywania
informacji i danych przez CP SPR, w tym format informacji i danych;

4)

na wniosek, udostępnia użytkownikom CP SPR wykaz połączeń, o którym mowa
w pkt 1.
2. Wykaz połączeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie zawiera treści przesyłanych

informacji i danych, o których mowa w § 3. Wykaz ten obejmuje datę przekazania informacji
i danych pomiędzy systemami teleinformatycznymi za pośrednictwem CP SPR.
3. Zapytania i odpowiedzi, o których mowa w § 3 pkt 1, mają formę komunikatów
zgodnych ze specyfikacją techniczną ETSI TS 102 164.
§ 6. 1. Infrastrukturę CP SPR stanowią w szczególności pomieszczenia z urządzeniami
wyposażone w sygnalizację włamania i napadu, kontrolę dostępu, sygnalizację pożarową,
system gaszenia gazem, klimatyzację, ochronę przepięciową i rezerwowe zasilanie.
2. Pomieszczenia, o których mowa w ust. 1, lokalizuje się w sposób zapewniający
ciągłość działania CP SPR w przypadku braku zasilania w energię elektryczną, pożaru lub
przerwania łączności, z uwzględnieniem przepisów w zakresie lokalizacji PLI CBD
wydanych na podstawie art. 78 ust. 7 ustawy.
3. CP SPR jest wyposażony w rozwiązania architektoniczne i teleinformatyczne,
które zapewniają w szczególności:
1)

zachowanie ciągłości funkcjonowania CP SPR, w tym podczas prowadzenia prac
serwisowych;

2)

zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem do jakiejkolwiek części CP SPR;

3)

zabezpieczenie przed możliwymi atakami, również w przypadku ataku przez sieć
teleinformatyczną.
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§ 7. Do organizacji i funkcjonowania punktów centralnych służb, o których mowa
w art. 78 ust. 4 pkt 1 ustawy, stosuje się odpowiednio przepisy § 3 pkt 1 oraz § 6.
§ 8. Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, Centralny Punkt Systemu
Centrów Powiadamiania Ratunkowego, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie centralnego punktu
systemu centrów powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb (Dz. U. Nr 75,
poz. 404) staje się centralnym punktem systemu powiadamiania ratunkowego w rozumieniu
przepisów niniejszego rozporządzenia.
§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.4)

MINISTER ADMINISTRACJI
I CYFRYZACJI

ZA ZGODNOŚĆ POD WZGLĘDEM PRAWNYM,
REDAKCYJNYM I LEGISLACYJNYM
Katarzyna Kobierska
Dyrektor Departamentu Prawnego
/- podpisano bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy
ważnego kwalifikowanego certyfikatu/

4)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie centralnego punktu systemu centrów powiadamiania
ratunkowego oraz punktów centralnych służb (Dz. U. Nr 75, poz. 404), które traci moc z dniem wejścia
w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o
systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. poz. 1635 oraz z 2014 r. poz. 1877 i 1915).

