
Do druku nr 1892 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 
Warszawa, dnia /;:: .// , 2013 r. 

PROKURA TOR GENERALNY 

PG VII G 025/383/13 

Pan 

Lech Czapla 

Szef Kancełarii Sejmu 

W odpowiedzi na pismo z dnia 8 listopada 2013 r., nr GMS-WP-173-326/13, 

dotyczące rządowego projektu ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego, 

przekazanego do zaopiniowania Prokuratorowi Generalnemu w trybie art. 3 ust. l pkt 

9 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, 

poz. 1599, z późn. zm.), uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko. 

Przedstawiony do zaopiniowania projekt ustawy przewiduje wprowadzenie 

scentralizowanego, zespolonego systemu powiadamiania ratunkowego. Powyższe 

zamierzenie legislacyjne wychodzi naprzeciw wielokrotnie formułowanym w debacie 

publicznej opiniom na temat potrzeby powołania tego rodzaju systemu. Projekt pod 

względem formalnoprawnym nie budzi poważniejszych zastrzeżeń, z wyjątkiem 

dotyczącym projektowanej· odpowiedzialności administracyjno- karnej, a ściślej rzecz 

ujmując przewidzianej w projekcie ustawy możliwości nałożenia na osobę kierującą 

przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym, w szczególności osobę pełniącą funkcję 

kierowniczą lub wchodzącą w skład .organu zarządzającego, kary pieniężnej 

w wysokości do 300 % jej miesięcznego wynagrodzenia (art. 21 ust. 4 projektu 

ustawy). Warto zauważyć, że powyższa sankcja administracyjno- karnajest nakładana 
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na osobę niezależnie od kary pieniężnej nakładanej na dostawcę publicznie dostępnych 

usług telefonicznych (przedsiębiorcę telekomunikacyjnego). Regulacja ta została, jak 

się wydaje, bezrefleksyjnie powtórzona za rozwiązaniami przewidzianymi w art. 209 

ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. -Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., 

Nr 171, poz. 1800). Zasadniczy problem związany ze wskazaną konstrukcją prawną 

polega na braku dostatecznego określenia zachowania zabronionego pod groźbą kary 

administracyjno - karnej. Projektodawca posługuje się wprawdzie sformułowaniem 

"niezależnie od kary pieniężnej, o której mowa w ust. l", co wydaje się nawiązywać do 

zachowania zabronionego polegającego na niewykonywaniu obowiązku zapewnienia 

bezpłatnych połączeń z numerami alarmowymi, jednakże odwołanie powyższe należy 

uznać za niewystarczające. Projektowany zwrot nonnatywny można bowiem 

interpretować jako normę kompetencyjną do wymierzenia kary pieniężnej osobie, 

o której mowa w projektowanym art. 21 ust. 4, wyłącznie w wypadku zastosowania 

kary pieniężnej wobec przedsiębiorcy telekomunikacyjnego. Wprawdzie wykładania 

systemowa projektowanej normy prawnej wskazuje na funkcjonalny związek 

z wypowiedzią zawartą w art. 21 ust. l projektu ustawy, to związek ten dla 

prawidłowej rekonstrukcji opisu zachowania zabronionego jest wysoce 

niewystarczający. Należy podkreślić, że odpowiedzialność administracyjno- karna nie 

jest uznawana w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego za odpowiedzialność 

karną, ale zaliczana jest do odpowiedzialności o charakterze represyjnym, do której 

odpowiednie zastosowanie znajdują zasady konstytucyjne zawarte w art. 42 ust. l 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zasada dostatecznej określoności czynu 

zabronionego. W orzeczeniu z dnia l marca 1994 r. (sygn. U 7/93, OTK 1994, z .1, 

poz. 5) Trybunał Konstytucyjny wskazał, że ,,( ... ) konstytucyjne wymagania pod 

adresem przepisów karnych należy odnosić do wszystkich przepisów o charakterze 

represyjnyn1 (sankcjonująco - dyscyplinującym), a więc do wszystkich przepisów, 

których celem jest poddanie obywatela jakiejś formie ukarania czy jakiejś sankcji". 

Tym samym brak precyzyjnego określenia zachowania zabronionego w art. 21 ust. 4 

stanowi istotną usterkę legislacyjną, która winna być usunięta w toku dalszych prac 

nad ustawą. 
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Warto podkreślić również, że projektowana konstrukcja przepisu art. 21 ust. l 

oraz 21 ust. 4, nie przeciwdziała sytuacjom podwójnego ukarania tej samej osoby. Nie 

można bowiem wykluczyć, przynajmniej na płaszczyźnie abstrakcyjnej wypowiedzi 

normatywnej, i takiej sytuacji, kiedy przedsiębiorcą telekomunikacyjnym będzie osoba 

fizyczna. W takim wypadku możliwym potencjalnie będzie wymierzenie kary 

pieniężnej zarówno na podstawie art. 21 ust. l, jak i art. 21 ust. 4 projektowanej 

ustawy wobec tej samej osoby. Kumulowanie zaś odpowiedzialności represyjnej, 

w oparciu o tożsamą sytuację faktyczną, będącą podstawą pociągnięcia osoby do 

odpowiedzialności represyjnej, jest uznawane w orzecznictwie Trybunału 

Konstytucyjnego za sprzeczne z zasadą demokratycznego państwa prawnego (wyrok 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 kwietnia 1998 r., w sprawie o sygn. K 17/97, 

OTK 1998, z. s, poz. 30). 

W związku z powyższym zasadnym wydaje s1ę przemodelowanie 

projektowanego art. 21 ust. 4 w kierunku wyraźnego określenia zachowania 

zabronionego pod groźbą kary administracyjno- karnej oraz wprowadzenie regulacji 

zapobiegającej podwójnemu ukaraniu tej samej osoby za ten sam czyn, będący 

podstawą odpowiedzialności. 
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