Uzasadnienie
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zamieszczonego w art. 78 ust. 7a
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn.
zm.), zwanej dalej „ustawą Pt”, dla ministra właściwego do spraw administracji publicznej
(Ministra Administracji i Cyfryzacji) do określenia, w drodze rozporządzenia, organizacji
i funkcjonowania centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego oraz punktów
centralnych służb, o których mowa w art. 78 ust. 4 pkt 1 ustawy Pt (tj. Policji, Państwowej
Straży Pożarnej i dysponentów zespołów ratownictwa medycznego).
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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).
Konieczność wydania rozporządzenia wynika ze zmian wprowadzonych w art. 78 ustawy
Pt przez art. 26 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego
(Dz. U. poz. 1635, z późn. zm.).
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zastępowanego, polegają przede wszystkim na dostosowaniu jego przepisów do obecnie
obowiązujących uregulowań dotyczących działania systemu powiadamiania ratunkowego,
w ramach którego funkcjonują centra powiadamiania ratunkowego. W ramach ustawy
o systemie powiadamiania ratunkowego m.in. zniesiony został podział na wojewódzkie centra
powiadamiania ratunkowego i centra powiadamiania ratunkowego – obecnie system składa się
z centrów powiadamiania ratunkowego funkcjonujących według jednolitych zasad, procedur
i standardów. Znowelizowana została także ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.), do której odwoływało się
dotychczasowe rozporządzenie.
Zmiany w stosunku do obowiązującego stanu prawnego polegają także na:
1) wskazaniu (w § 3), iż rola centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego,
zwanego dalej „CP SPR”, nie ogranicza się wyłącznie do obsługi zapytań
o określone informacje i dane z Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą
Danych, lecz również przekazywania:
 danych skierowanych z zewnętrznych systemów monitoringu, z których kierowane są
zgłoszenia alarmowe, do centrów powiadamiania ratunkowego,

 danych związanych z obsługą zgłoszeń alarmowych skierowanych od podmiotów,
których numery telefoniczne są obsługiwane w ramach systemu powiadamiania
ratunkowego, do centrów powiadamiania ratunkowego,
 danych pomiędzy Systemem Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa
Medycznego, a zespołami ratownictwa medycznego,
 zbiorów danych przestrzennych centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
oraz związanych z tymi zbiorami usług udostępnianych za pomocą systemu
teleinformatycznego Głównego Geodety Kraju.
2) określeniu (w § 5) szczegółowych zadań podmiotu odpowiedzialnego za obsługę,
administrowanie oraz serwis techniczny CP SPR. Obejmują one:
 informowanie użytkowników CP SPR o wszelkich awariach uniemożliwiających
przekazywanie przez CP SPR informacji i danych czy uniemożliwiających zapewnienie
gromadzenia i przechowywania danych o połączeniach realizowanych przez CP SPR,
 uzgadnianie z użytkownikami CP SPR szczegółowych zasad realizacji przez CP SPR
obsługi przekazywania informacji i danych, w tym w szczególności specyfikacji
technicznych przekazywanych informacji i danych,
 udostępniania, na wniosek, użytkownikom CP SPR przechowywanych danych
o połączeniach realizowanych przez CP SPR, co może być istotne na potrzeby
ewentualnych postępowań sądowych.
Należy wyraźnie zaznaczyć, że przedmiotowe rozporządzenie nie reguluje kwestii
przetwarzania danych osobowych. CP SPR wykorzystywany będzie do przesyłania różnego
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Celowo jednak nie wymieniono szczegółowego zakresu tych informacji i danych,
pozostawiając te kwestie odrębnym przepisom, w szczególności regulującym funkcjonowanie
tych systemów teleinformatycznych (tj. systemu teleinformatycznego wykorzystywanego
do wykonywania zadań centrów powiadamiania ratunkowego, Systemu Wspomagania
Dowodzenia Policji, Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej, Systemu
Wspomagania
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Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych). Rola CP SPR ogranicza się wyłącznie
do zapewnienia możliwości komunikacji pomiędzy tymi sieciami teleinformatycznymi.
Ponadto, jak wskazano w § 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 przedmiotowego projektu rozporządzenia,
wykaz połączeń realizowanych przez CP SPR – na potrzeby zapewnienia kontroli obiegu
informacji i danych, statystyki i diagnostyki – nie zawierają treści przesyłanych informacji

i danych. Dotyczy on wyłącznie daty przekazania pomiędzy systemami teleinformatycznymi,
za pośrednictwem CP SPR, informacji i danych.
Projektowane rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.).
Nie zachodzi również konieczność przedstawienia projektu rozporządzenia właściwym
organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu.
Przedmiotowy projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
W celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt
rozporządzenia został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie „Rządowy Proces Legislacyjny” oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Administracji i Cyfryzacji.

