UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne
oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 grudnia
2007 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Państwowym
Ratownictwie Medycznym, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

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

2)

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.";

-23)

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

4)

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 i 5,".";

5)

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

WICEMARSZAŁEK SENATU

Marek Ziółkowski

Uzasadnienie

Poprawka nr 1 ma na celu ujednolicenie terminologii ustawy nowelizującej z
nowelizowaną.
Poprawka nr 2 ma na celu utworzenie jednego punktu centralnego, za pośrednictwem
którego centra powiadamiania ratunkowego, Policja, Państwowa Straż Pożarna oraz
pogotowie ratunkowe będą połączone z systemem zarządzanym przez Prezesa UKE. Punkt
ten powinien zapewniać połączenie centrom jak również służbom powołanym do niesienia
pomocy z uwagi na konieczność zapewnienia sprawnego zarządzania zasobami służb, w
szczególności w sytuacji gdy o tym samym zdarzeniu informują różne osoby za
pośrednictwem

różnych

numerów

alarmowych.

Ponadto

poprawka

umożliwia

zorganizowanie przez służby własnego punktu centralnego podłączonego do systemu.
Poprawka nr 3 ma charakter porządkowy i ma celu wyeliminowanie wewnętrznej
sprzeczności przepisu, ponieważ nie można przekazać zaktualizowanych danych jeżeli nie
nastąpiła żadna ich zmiana.
Poprawka nr 4 ma charakter porządkujący i polega na właściwym umieszczeniu
przepisu, według kolejności przepisów ustawy.
Poprawka nr 5 ma na celu zagwarantowanie centrum powiadamiania ratunkowego
oraz dyspozytorom medycznym dostępu również do danych dotyczących zarejestrowanego
użytkownika końcowego usługi przedpłaconej.

