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Opinia  

do ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej  

oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 18) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz 

niektórych innych ustaw miała poprawić bezpieczeństwo obywateli poprzez modyfikację 

koncepcji funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego.  

W poprzednim stanie prawnym centra powiadamiania ratunkowego umocowane były 

w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym i działały w 

ramach urzędów wojewódzkich. 

W zmienianej niniejszą nowelą ustawie zaproponowano, aby kompleksową regulację 

systemu powiadamiania ratunkowego zamieścić w ustawie o ochronie przeciwpożarowej. 

Zgodnie dodawanymi do niej art. 14a - 14f, system powiadamiania ratunkowego miał 

integrować krajowy system ratowniczo-gaśniczy i system Państwowego Ratownictwa 

Medycznego, w zakresie realizacji działań ratowniczych i medycznych czynności 

ratunkowych.  

Zadania systemu powiadamiania ratunkowego miały wykonywać na terenie województwa:  

1) wojewódzkie centrum powiadamiania ratunkowego (wspólne stanowisko kierowania 

komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz stanowisko lekarza 

koordynatora ratownictwa medycznego),  

2) centra powiadamiania ratunkowego (wspólne stanowiska kierowania komendantów 

powiatowych /miejskich/ Państwowej Straży Pożarnej oraz dyspozytorów medycznych), 

3) pozostałe stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej, 

4) stanowiska kierowania Policji obsługujące numery alarmowe. 

Ze względu na konieczność zorganizowania nowego systemu centrów 

powiadamiania ratunkowego, w noweli z dnia 5 grudnia 2008 r. zawarto przepisy 
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przejściowe, na podstawie których do 31 grudnia 2011 r. ich zadania mogły być powierzane 

innym podmiotom, w szczególności jednostkom organizacyjnym Państwowej Straży 

Pożarnej, Policji lub jednostkom samorządu terytorialnego. 

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, przeszkody natury technicznej 

i organizacyjnej uniemożliwiły powołanie centrów powiadamiania ratunkowego do końca 

tego roku.  

Aby zapobiec sytuacji, w której po dniu 1 stycznia 2012 r. nie funkcjonowałby żaden 

system powiadamiania ratunkowego, konieczne jest przedłużenie okresu obowiązywania 

przejściowego stanu prawnego.  

W noweli zaproponowano, aby trwał on do dnia 31 grudnia 2013 r. 

 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 3. posiedzeniu w dniu 15 grudnia br., pochodziła z 

przedłożenia rządowego. W Sejmie zajmowała się nią Komisja Administracji i Spraw 

Wewnętrznych.  

Posłowie uchwalili ustawę przy 303 głosach za, 120 głosach przeciw i 2 

wstrzymujących się. 

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

 

 

 
Maciej Telec 

Główny legislator 
 


