Bończak Sebastian
Od:
Wysłano:
Do:
DW:
Temat:

Elżbieta Oleksiak <eoleksiak@pzn.org.pl>
29 września 2015 20:06
Bończak Sebastian
Anna Szymańska-Woźniak
[Prawdopodobnie SPAM] Re: projekt do zaopiniowania

Szanowny Panie,
Dziękujemy uprzejmie za przesłanie projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w
sprawie centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego, oraz punktów centralnych
służb. Rozporządzenie to jak wywnioskowaliśmy stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w
artykule 78 ustawy z dn. 22 Xl 2013 o systemie powiadamiania ratunkowego. Konieczność nowego
aktu wynika z potrzeby dostosowania go do obecnie obowiązujących przepisów na terenie RP, a
także połączenia dwóch systemów tj. wojewódzkich punktów powiadamia ratunkowego i innych
punktów powiadamiania ratunkowego wjeden system zwany obecnie centrami systemu
powiadamiania ratunkowego. Zmiany te były konieczne, aby usprawnić i jednocześnie uprościć
systemy powiadamiania ratunkowego w całym kraju, tak, aby działały one według jednolitych zasad
i standardów. Nie znaleźliśmy w niniejszym akcie zapisów dotyczących osób niepełnosprawnych,
lub instytucji z nimi związanych. Nie zgłaszamy żadnych uwag odnośnie tego projektu, ponieważ wg
nas nie mają one wpływu na codzienne życie osobiste m.in. osób z problemami wzroku, dotyczą
tylko usprawnień systemowych.
Z poważaniem
Elżbieta Oleksiak
kierownik Centrum Rehabilitacji
Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych
ul. Konwiktorska 9
00-2 16 Warszawa
tel. 22 8879509; 22 635 5284
tel. 22 831 2271 wew. 284
e-mail: eoleksiak@pzn.org.pl
www.pzn.org.pl
https://wwwJacebook.com/Polski-Związek-Niewidomych-Instytut-Tyflologiczny-133212933444657
Przekaż nam 1% podatku Nr. KRS 0000042049
Dziękuje my

A-om: Polski Związek Niewidomych
Sent: Friday, September 11, 2015 3:23 PM
To: „Elżbieta Oleksiak”
Subject: FW: projekt do zaopiniowania
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From: Bończak Sebastian [mailto:Sebastian.Bonczak@mac.goy.pI]
Sent: Friday, September 11, 2015 2:13 PM
To: zarzad@gopr.pl; topr@topr.pl; zg@wopr.pl; biuro@msr-okartowo.pl; biuro@mopr.com.pl; kk-kzzprm@2p.pI;
ozzpsr@gmail.com; ratownictwomedyczneOl@wp.pl; ptmsnik@wp.pl; j.madowicz@wp.pl; biuro@zprm.pl;
biuro@ozzpip.com.pl; darlwin@poczta.fm; kontakt@ptpr.org.pl; kontakt@skrm.pl; ptmr@am.wroc.pl; biuro@prrm.pl;
medrat@umb.edu.pl; pzn@pzn.org.pl; ratownictwo@mp.pl; biuro@sdmwp.pl; kigeit@kigeit.arg.pl; biuro@piit.org.pl;
biuro@pike.org.pl; biuro@zpp.net.pl
Subject: projekt do zaopiniowania
Szanowni Państwo,
w załączeniu przekazuję projekt rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie centralnego punktu
systemu powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb. Zwracam się z prośbą o zaopiniowanie
ww. projektu w terminie 21 dni.
Z poważaniem
Sebastian Bończak
Starszy Specjalista
Departament Prawny
Wydział LeisIacyjny
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
(+48)222455830
sebastian. boncza k m ac.goy. nI

Chcesz się dowiedzieć jak załatwić sprawę urzędową wejdź na www.obywatel.goy.pl
lub zadzwoń 222 500 115 (infołinia centralna), 222 500 110 (infolinia MAC)
—
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