Warszawa, dnia 18 grudnia 2015 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER CYFRYZACJI
DP-WL.0211.39.2015/SB

Pani
Jolanta Rusiniak
Sekretarz Rady Ministrów

Szanowna Pani Sekretarz,
w załączeniu przekazuję projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
organizacji i funkcjonowania systemu gromadzącego i udostępniającego informacje i dane
od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, z uprzejmą prośbą o jego skierowanie do
rozpatrzenia przez Radę Ministrów w trybie obiegowym.
W projektowanym rozporządzeniu został określony sposób organizacji oraz
funkcjonowania systemu Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLI
CBD) oraz warunki gromadzenia i przekazywania do PLI CBD informacji i danych od
przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz ich udostępniania centrom powiadamiania
ratunkowego i jednostkom terytorialnym służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy,
a także sposób wymiany informacji pomiędzy dostawcami usług w zakresie obsługi
wniosków o przeniesienie numeru.
Konieczność wydania rozporządzenia wynika ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia
22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1635,
z późn. zm.), w której wskazano, że akty wykonawcze wydane na podstawie art. 78 ust.7
ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243, z późn.
zm.) zachowują moc nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 22
listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. Ustawa ta weszła w życie z dniem
1 stycznia 2014 r., w związku z czym z przyczyn formalnych wydanie nowego rozporządzenia
konieczne jest do dnia 1 stycznia 2016r.

Uprzejmie informuję, że projekt został uzgodniony międzyresortowo. W dniu
14 października 2015 r. projekt został przyjęty przez Komitet Rady Ministrów do spraw
Cyfryzacji. W dniu 10 grudnia 2015 r. Stały Komitet Rady Ministrów przyjął i rekomendował
projekt Radzie Ministrów.
W dniu 18 grudnia 2015 r. Rządowe Centrum Legislacji zwolniło projekt z obowiązku
rozpatrzenia

przez komisję prawniczą,

pod warunkiem

uwzględnienia

poprawek

o charakterze redakcyjnym. Przedkładany projekt uwzględnia proponowane przez RCL
zmiany redakcyjne.
Z poważaniem,
z up. Szymon Ruman
Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji
/-podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu/
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