SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

Warszawa, dnia 20 grudnia 2007 r.
Druk nr 30 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI GOSPODARKI NARODOWEJ
oraz

KOMISJI ZDROWIA
(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 20 grudnia 2007 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 20 grudnia 2007 r. nad ustawą

o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne
o Państwowym Ratownictwie Medycznym,

oraz

ustawy

przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 3, 4, 5, 6 i 7.

Przewodniczący Komisji
Zdrowia
(-) Władysław Sidorowicz

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Gospodarki Narodowej
(-) Kazimierz Kleina

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW
do ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne
oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

1)

w art. 1 w pkt 2, w art. 78 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "w czasie
rzeczywistym"

zastępuje

się

wyrazami

"w

trybie

dostępu

bezpośredniego";

2)

w art. 1 w pkt 2, w art. 78 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "w trybie
wsadowym" zastępuje się wyrazami "w trybie interaktywnym";

3)

w art. 1 w pkt 2, w art. 78 w ust. 2 i 8 po wyrazie "użytkownika" dodaje
się wyraz "końcowego";

4)

w art. 1 w pkt 2, w art. 78 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. Informacje i dane, o których mowa w ust. 1 i 2, powinny być
przekazywane do systemu, w którym są gromadzone i nieodpłatnie
udostępniane:
1)

centralnemu

punktowi

systemu

centrów

powiadamiania

ratunkowego – w przypadku połączeń do numeru alarmowego
"112" oraz do numerów alarmowych ustalonych dla Policji,
Państwowej Straży Pożarnej i pogotowia ratunkowego, chyba
że

służba

ustawowo

powołana

do

niesienia

pomocy,

wykorzystująca dany numer alarmowy, posiada własny punkt
centralny mogący współpracować z systemem albo
2) innym niż wymienione w pkt 1 służbom ustawowo powołanym
do niesienia pomocy – w przypadku połączeń do innych
numerów alarmowych.";

Poprawka sen.
K. Wiatra
poparta przez
mniejszość
połączonych komisji
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5)

w art. 1 w pkt 2, w art. 78 w ust. 5 wyraz "zaktualizowane" zastępuje się
wyrazem "aktualne";

6)

w art. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
"4) w art. 209 w ust. 1 po pkt 18 dodaje się pkt 18a w brzmieniu:
"18a) nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w art. 78 ust. 1, 2
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i 5,".";

7)

w art. 2, w art. 28 po wyrazach "oraz dane" dodaje się wyrazy
"dotyczące abonenta lub zarejestrowanego użytkownika końcowego
usługi przedpłaconej".

Poprawka
KGN,
KZ
poparta przez
połączone komisje
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