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Opinia do ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego 

 (druk nr 508) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego określa 

organizację, zasady funkcjonowania oraz zadania z zakresu powiadamiania ratunkowego. 

 Podstawową funkcją systemu powiadamiania ratunkowego będzie obsługa zgłoszeń 

kierowanych do numerów alarmowych. Konsekwencją wdrożenia systemu ma być poprawa 

dostępności usługi powiadamiania alarmowego i zmniejszenie czasu oczekiwania na 

przybycie służb ratunkowych, a co za tym idzie - zwiększenie efektywności ich działania oraz 

poprawa bezpieczeństwa obywateli.  

 W ustawie przyjęto założenie, że najlepszym rozwiązaniem będzie zorganizowanie 

systemu powiadamiania ratunkowego według modelu operatorskiego, kwestie związane z 

dysponowaniem zasobów ratowniczych pozostawiając podmiotom, do których zadań należy 

ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, mienia lub środowiska. 

 System składa się z centrów powiadamiania ratunkowego, obsługujących zgłoszenia 

do numerów alarmowych 112, 997, 998 i 999, oraz umożliwiających przekazanie zgłoszenia 

właściwym służbom, w celu zaangażowania ich zasobów ratowniczych. W ramach systemu 

mogą być obsługiwane także numery 991, 992, 993, 994 i 987 oraz inne numery alarmowe 

podmiotów, do których zadań należy ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, mienia lub środowiska. 

 System powiadamiania ratunkowego działać ma z zastosowaniem zasady wzajemnej 

zastępowalności centrów w razie miejscowej awarii systemu teleinformatycznego bądź jego 

przeciążenia. 

 Organem nadzorującym i koordynującym funkcjonowanie systemu jest minister 

właściwy do spraw administracji publicznej, który  planuje i organizuje system na terenie 



kraju, zapewnia upowszechnianie wiedzy o numerach alarmowych oraz  publikuje na swej 

stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej statystyki dotyczące funkcjonowania 

systemu. 

 Centra powiadamiania ratunkowego tworzyć mają wojewodowie. Określą oni ich 

lokalizację i szczegółową organizację, a w razie potrzeby - będą tworzyć oddziały centrum. 

Centrum znajdzie się w strukturze urzędu wojewódzkiego, chyba że wojewoda, w drodze 

porozumienia, powierzy jego organizowanie i prowadzenie staroście lub prezydentowi miasta 

na prawach powiatu, służbie, inspekcji lub straży wchodzącej w skład zespolonej 

administracji wojewódzkiej.  

 Wykonywanie zadań centrów powiadamiania ratunkowego wspomagać ma system 

teleinformatyczny, którego administratorem będzie minister właściwy do spraw administracji 

publicznej. System teleinformatyczny łączyć się ma i wymieniać dane z systemami 

teleinformatycznymi Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz dysponentów zespołów 

ratownictwa medycznego.  

 Połączenie i wymiana danych będą realizowane przez interfejs komunikacyjny, który 

zapewni m.in. przekazywanie zgromadzonych danych dotyczących treści zgłoszenia 

alarmowego oraz połączeń telefonicznych związanych z obsługą zgłoszeń alarmowych, 

potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia alarmowego przez systemy teleinformatyczne Policji, 

Państwowej Straży Pożarnej lub dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, 

zadysponowania zasobów ratowniczych i zakończenia działań. 

 W art. 16 określono wymagania kwalifikacyjne stawiane operatorom numerów 

alarmowych, zatrudnianych do obsługi zgłoszeń. Operatorem numerów alarmowych może 

być osoba, która posiada co najmniej średnie wykształcenie, posługuje się co najmniej 

jednym językiem obcym, ukończyła szkolenie i zdała odpowiedni egzamin oraz posiada 

wydany na trzy lata certyfikat operatora numerów alarmowych. Przed upływem okresu 

ważności certyfikatu, operator będzie odbywał szkolenie realizowane w ramach doskonalenia 

zawodowego oraz składał egzamin sprawdzający. 

 Na podstawie art. 20 ustawy, dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych 

będzie obowiązany zapewnić swoim użytkownikom bezpłatne połączenia z numerami 

alarmowymi oraz kierowanie połączeń telefonicznych lub krótkich wiadomości tekstowych 

(sms) do numerów alarmowych 112, 997, 998 i 999 do właściwego terytorialnie centrum 

powiadamiania ratunkowego oraz połączeń do innych numerów alarmowych do właściwych 

terytorialnie jednostek służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy.  



 Uchybienie obowiązkowi zapewnienia bezpłatnych połączeń z numerami 

alarmowymi, skutkować może nałożeniem kary pieniężnej. Karę nakładać ma Prezes Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej, w drodze decyzji, w wysokości do 3% przychodu ukaranego 

przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, będącego dostawcą publicznie dostępnych usług 

telefonicznych, osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym. Ustalając wysokość kary 

pieniężnej, Prezes UKE uwzględni zakres naruszenia oraz możliwości finansowe podmiotu, a 

w przypadku kary pieniężnej nakładanej na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, będącego 

dostawcą publicznie dostępnych usług telefonicznych, także dotychczasową działalność tego 

przedsiębiorcy. 

 W związku z uchwaleniem ustawy kompleksowo regulującej system powiadamiania 

ratunkowego, zmianie ulegają ustawy, które dotychczas opisywały te kwestie.  

 W przepisach zmieniających ustawy: o Policji, o ochronie przeciwpożarowej oraz o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym zaproponowano powołanie odpowiednio: Systemu 

Wspomagania Dowodzenia Policji, Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży 

Pożarnej oraz Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego. 

Systemy te są systemami teleinformatycznymi wspierającymi działania jednostek Policji, 

Państwowej Straży Pożarnej oraz ratownictwa medycznego oraz umożliwiającymi 

przyjmowanie zgłoszeń alarmowych z centrów powiadamiania ratunkowego. 

 System powiadamiania ratunkowego będzie finansowany z budżetu państwa. W art. 

35 ustawy określono maksymalne limity wydatków na cele związane z funkcjonowaniem 

systemu w latach 2014 - 2023 oraz mechanizmy korygujące na wypadek ich przekroczenia.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 Ustawa uchwalona przez Sejm na 54. posiedzeniu w dniu 22 listopada b.r. pochodzi 

z przedłożenia rządowego. Projekt skierowano do Komisji Administracji i Cyfryzacji, z 

zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Zdrowia.  

 W toku prac sejmowych, projekt nie został poddany istotnym zmianom. 

 Za przyjęciem ustawy głosowało 304 posłów, przy 88 głosach przeciw i 44 

wstrzymujących się.  

 

III. Uwagi



do właściwych terytorialnie jednostek 

służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy.

podmiotów, do których zadań należy ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa i 

porządku publicznego, mienia lub środowiska

Propozycj  poprawk : 

w art. 3 w ust. 3 skreśla się wyrazy „podmiotów, do których zadań należy ochrona życia, 

zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, mienia lub środowiska”; 

 



Propozycja poprawki: 

w art. 21 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Decyzji o wymierzeniu kary pieniężnej nie wydaje się, jeżeli od dnia stwierdzenia 

naruszenia obowiązku zapewnienia bezpłatnych połączeń z numerami alarmowymi, o którym 

mowa w art. 20, minęły 2 lata.”; 

IV. Poprawki o charakterze doprecyzowującym: 

1) w art. 7 w ust. 2 wyrazy „zespolonej administracji wojewódzkiej” zastępuje się wyrazami 

„rządowej administracji zespolonej w województwie”; 

2) w art. 21 w ust. 4 wyrazy „naliczanego jak dla celów ekwiwalentu za urlop 

wypoczynkowy” zastępuje się wyrazami „obliczonego zgodnie z przepisami 

obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy”; 

3) w art. 36 wyrazy „art. 20 ust. 1 pkt 2 lit. b” zastępuje się wyrazami „art. 20 ust. 1 pkt 2 lit. 

b, ust. 2 i 3,”; 
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