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SPRAWOZDANIE

KOMISJI OBRONY NARODOWEJ

oraz

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI
PAŃSTWOWEJ

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2007 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 12 kwietnia 2007 r. nad ustawą

o zarządzaniu kryzysowym,

przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt: 1, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 13 i 14.

Ponadto komisje informują, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu Komisja
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej dokonała zmiany treści swojego
wniosku (pkt II ppkt 13 zestawienia wniosków).

Przewodniczący Komisji Zastępca Przewodniczącego Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Obrony Narodowej

(-) Jerzy Szmit (-) Ludwik Zalewski



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o zarządzaniu kryzysowym

I. Wniosek o odrzucenie ustawy. Wniosek sen.
A. Owczarka

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

1) w art. 6 w ust. 5 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje

się wyrazy:

"a także wyznaczyć osoby odpowiedzialne za utrzymywanie kontaktów

z administracją publiczną w zakresie ochrony infrastruktury

krytycznej.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
połączone komisje

2) w art. 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Prezes Rady Ministrów w porozumieniu z ministrem właściwym do

spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia,

organizację i tryb działania Centrum, uwzględniając potrzebę

ciągłości funkcjonowania Centrum.";

Poprawka sen.
M. Witczaka

3) w art. 11 w ust. 2 w pkt 11 na końcu średnik zastępuje się przecinkiem

oraz dodaje się wyrazy:

"a także współpraca, jako krajowy punkt kontaktowy, z instytucjami

Unii Europejskiej i krajami członkowskimi w zakresie ochrony

infrastruktury krytycznej;";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
połączone komisje

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr  4 wyklucza głosowanie poprawki nr 5.

4) skreśla się art. 13; Poprawka sen.
M. Witczaka

5) w art. 13 w ust. 2 na końcu kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się

pkt 8 w brzmieniu:

"8) współdziałanie na wszystkich szczeblach administracji rządowej w

zakresie informowania i przekazywania poleceń do wykonania w

systemie całodobowym dla jednostek ochrony zdrowia w

Poprawka sen.
P. Michalaka
poparta przez
połączone komisje



przypadkach awaryjnych, losowych, jak również zaburzeń

funkcjonowania systemu.";

Uwaga:

Poprawki nr  6 i 14 należy głosować łącznie.

6) w art. 16 ust. 2 na końcu kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje

się pkt 8 w brzmieniu:

"8) pełnienie całodobowego dyżuru lekarza koordynatora ratownictwa

medycznego, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 i art. 29 ustawy z

dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

(Dz. U. Nr 191, poz. 1410).";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
połączone komisje

Uwaga:

Poprawki nr  7 i 10 należy głosować łącznie.

7) w art. 17:

a) w ust. 6 skreśla się wyrazy "- oraz osoby zaproszone przez starostę",

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. W skład zespołu powiatowego mogą wchodzić inne osoby

zaproszone przez starostę.";

Poprawka
KSTAP,
KON
poparta przez
połączone komisje

Uwaga:

Poprawki nr  8 i 9 należy głosować łącznie.

8) w art. 17 w ust. 6 w zdaniu wstępnym po wyrazach "osoby powołane"

dodaje się wyrazy "przez niego";

Poprawka
KON

9) w art. 19 w ust. 6 w zdaniu wstępnym po wyrazach "osoby powołane"

dodaje się wyrazy "przez niego";

Poprawka
KON

10) w art. 19:

a) w ust. 6 skreśla się wyrazy "- oraz osoby zaproszone przez wójta,

burmistrza, prezydenta miasta",

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. W skład zespołu gminnego mogą wchodzić inne osoby

zaproszone przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta.";

Poprawka
KON,
KSTAP
poparta przez
połączone komisje



11) w art. 23 pkt 1 - 4 otrzymują brzmienie:

"1) pierwszy stopień alarmowy – w przypadku uzyskania informacji o

możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym

lub innego zdarzenia, których rodzaj i zakres jest trudny do

przewidzenia;

 2) drugi stopień alarmowy – w przypadku uzyskania informacji o

możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym

lub innego zdarzenia, powodujących zagrożenie bezpieczeństwa

Rzeczypospolitej Polskiej;

 3) trzeci stopień alarmowy – w przypadku uzyskania informacji o

osobach lub organizacjach przygotowujących działania

terrorystyczne godzące w bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej

lub wystąpienia aktów terroru godzących w bezpieczeństwo innych

państw albo w przypadku uzyskania informacji o możliwości

wystąpienia innego zdarzenia godzącego w bezpieczeństwo

Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państw;

4) czwarty stopień alarmowy – w przypadku wystąpienia zdarzenia o

charakterze terrorystycznym lub innego zdarzenia, powodujących

zagrożenie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej lub innych

państw.";

Poprawka
KON,
KSTAP
poparta przez
połączone komisje

12) w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Finansowanie wykonywania zadań własnych z zakresu zarządzania

kryzysowego na poziomie gminnym i powiatowym planuje się w

ramach budżetów odpowiednio gmin i powiatów.";

Poprawka sen.
M. Witczaka

13) po art. 30 dodaje się art. ... w brzmieniu:

"Art. .... W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne

(Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.) wprowadza się

następujące zmiany:

1) w art. 77:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dostawca publicznie dostępnych usług

telekomunikacyjnych jest obowiązany zapewnić

Poprawka
KSTAP
poparta przez
połączone komisje



kierowanie połączeń do numeru alarmowego

"112" oraz innych numerów alarmowych

właściwych terytorialnie jednostek służb

ustawowo powołanych do niesienia pomocy.",

b) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

"3. Dostawca publicznie dostępnych usług

telekomunikacyjnych jest obowiązany do

zapewnienia dostępu do służb ustawowo

powołanych do niesienia pomocy poprzez numer

alarmowy "112", także za pomocą wiadomości

tekstowych, w sposób umożliwiający służbom ich

odbiór.

4. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1-3 dotyczy

również dostawcy publicznie dostępnych usług

telekomunikacyjnych, który wykonuje działalność

telekomunikacyjną za pośrednictwem sieci

telekomunikacyjnej innego przedsiębiorcy

telekomunikacyjnego.";

2) art. 78 otrzymuje brzmienie:

"Art. 78. 1. Operator publicznej sieci telefonicznej jest

obowiązany udostępniać w czasie rzeczywistym

informacje dotyczące lokalizacji zakończenia

sieci, z którego zostało wykonane połączenie do

numeru alarmowego "112" oraz innych

numerów alarmowych.

2. Operator publicznej sieci telefonicznej jest

obowiązany bezpłatnie udostępniać Prezesowi

UKE aktualne dane, o których mowa w art. 169

ust. 5, celem zapewnienia możliwości

lokalizacji abonentów dokonujących połączeń

do numeru alarmowego "112" oraz innych

numerów alarmowych oraz informacji o

numerach przeniesionych.

3. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1 i 2,



powinny być przekazywane do systemu, w

którym są gromadzone i udostępniane:

1) centrom powiadamiania ratunkowego w

przypadku połączeń do numeru alarmowego

"112" oraz

2) właściwym terytorialnie jednostkom służb

ustawowo powołanym do niesienia pomocy

w przypadku innych numerów alarmowych.

4. Prezes UKE może przekazać zarządzanie

systemem niezależnemu podmiotowi,

spełniającemu warunki niezbędne do

zapewnienia sprawnego działania tego systemu

oraz sprawnego prowadzenia działań przez

centra powiadamiania ratunkowego oraz służby

ustawowo powołane do niesienia pomocy.

5. Minister właściwy do spraw łączności w

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw

wewnętrznych oraz ministrem właściwym do

spraw zdrowia, może określić, w drodze

rozporządzenia, sposób budowy systemu, o

którym mowa w ust. 3, organizację i

funkcjonowanie tego systemu oraz warunki

gromadzenia informacji i danych od

przedsiębiorcy telekomunikacyjnego i ich

udostępnianie centrom powiadamiania

ratunkowego oraz jednostkom terytorialnym

służb ustawowo powołanych do niesienia

pomocy, biorąc pod uwagę sprawność działania

systemu, a także efektywność niesienia pomocy

przez te służby i zapewnienie ciągłości

świadczenia przez przedsiębiorcę

telekomunikacyjnego usług

telekomunikacyjnych, dostarczanie sieci

telekomunikacyjnych lub udogodnień



towarzyszących.".";

14) po art. 30 dodaje się art. ... w brzmieniu:

"Art. .... W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym

Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410) w

art. 29:

1) w ust. 2 na końcu kropkę zastępuje się średnikiem oraz

dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) pełnienie całodobowego dyżuru.";

2) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z

ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, kierując

się koniecznością zapewnienia realizacji zadań, o

których mowa w ustawie, określi, w drodze

rozporządzenia, szczegółowy zakres uprawnień

i obowiązków lekarza koordynatora ratownictwa

medycznego.".";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
połączone komisje

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 15 spowoduje konieczność modyfikacji art. 34

ustawy.

15) skreśla się art. 32. Poprawka sen.
M. Witczaka

................................................................................................................................................................

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u

................................................................................................................................................................


