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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. 

 

o systemie powiadamiania ratunkowego 

 

(druk nr 508) 

 

 

USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. – PRAWO GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (Dz. 

U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 oraz z 2013 r. poz. 805 i 829) 

 

Art. 7a. 

Główny Geodeta Kraju wykonuje zadania określone w ustawie, a w szczególności: 

1) nadzoruje realizację polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii; 

2) pełni funkcję organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania 

administracyjnego w stosunku do wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego 

i kartograficznego, a także nadzoruje i kontroluje ich działania; 

3)  prowadzi centralny zasób geodezyjny i kartograficzny oraz dysponuje środkami 

Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym; 

4) zakłada podstawowe osnowy geodezyjne, grawimetryczne i magnetyczne i prowadzi 

w oparciu o bazę danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 1, państwowy rejestr 

podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych; 

5) inicjuje i koordynuje działania w zakresie tworzenia zintegrowanego systemu 

informacji o nieruchomościach oraz tworzy i utrzymuje, we współpracy z innymi 

organami administracji publicznej, infrastrukturę techniczną tego systemu; 

6) zakłada i prowadzi, we współpracy z właściwymi organami administracji publicznej, 

bazę danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 4, oraz prowadzi na podstawie tej 

bazy, państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych 

kraju, zintegrowany z ewidencją gruntów i budynków oraz ewidencją miejscowości, 

ulic i adresów, umożliwiający gromadzenie, aktualizowanie i udostępnianie danych 

dotyczących: 

a) granic państwa, 

b) granic jednostek podziałów terytorialnych kraju, w tym w szczególności: 

– zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, 

– podziału kraju na potrzeby ewidencji gruntów i budynków, 

– podziału kraju na potrzeby statystyki publicznej, 

– podziału kraju ze względu na właściwość miejscową sądów, 

– podziału kraju ze względu na właściwość miejscową organów i jednostek 

organizacyjnych administracji specjalnej, w szczególności: archiwów 

państwowych, urzędów skarbowych, izb skarbowych, nadleśnictw, 
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regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych, regionalnych zarządów 

gospodarki wodnej, urzędów morskich, 

c) granic pasa nadbrzeżnego, granic portów i przystani morskich, morskiej linii 

brzegowej, linii podstawowej i granicy morza terytorialnego Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

d) pola powierzchni jednostek zasadniczego trójstopniowego podziału 

terytorialnego państwa, pola powierzchni obszarów morskich Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz pola powierzchni jednostek podziału kraju na potrzeby ewidencji 

gruntów i budynków, 

e) adresów i ich lokalizacji przestrzennej; 

7) ewidencjonuje systemy informacji o terenie o znaczeniu ogólnopaństwowym oraz 

współpracuje z innymi resortami w zakładaniu i prowadzeniu systemów informacji 

geograficznej; 

8) współpracuje z wyspecjalizowanymi w dziedzinie geodezji i kartografii 

organizacjami międzynarodowymi, regionalnymi oraz organami i urzędami innych 

krajów; 

9) inicjuje prace naukowe i badawczo-rozwojowe w zakresie standardów 

organizacyjno-technicznych oraz zastosowania metod informatycznych, 

fotogrametrycznych i satelitarnych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz w 

krajowym systemie informacji o terenie; 

10) nadaje uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii, prowadzi rejestr 

osób uprawnionych oraz współpracuje z samorządami i organizacjami zawodowymi 

geodetów i kartografów; 

11) prowadzi sprawy związane z ochroną informacji niejawnych w działalności 

geodezyjnej i kartograficznej; 

12) opracowuje wytyczne dotyczące powszechnej taksacji nieruchomości i nadzoruje jej 

przebieg; 

13) koordynuje działania organów administracji publicznej oraz innych podmiotów 

realizujących zadania publiczne dotyczące baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 

1a i 1b, oraz standardowych opracowań kartograficznych, o których mowa w art. 4 

ust. 1e, a także współdziała, na podstawie odrębnych porozumień, w zakresie 

merytorycznym i finansowym w ich realizacji; 

14) tworzy, prowadzi i udostępnia: 

a) bazę danych, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 9, 

b) zintegrowane kopie baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 8, 

c) bazę zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego 

modelu terenu, o której mowa w art. 4 ust. 1a pkt 11, 

d) standardowe opracowania kartograficzne w skalach: 1:25 000, 1:50 000, 

1:100 000, 1:250 000, 1:500 000, 1:1 000 000, 

e) kartograficzne opracowania tematyczne i specjalne; 

15) prowadzi sprawy związane ze standaryzacją polskojęzycznego nazewnictwa 

obiektów geograficznych położonych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

bazę danych państwowego rejestru nazw geograficznych, o której mowa w art. 4 ust. 

1a pkt 5, zawierającą aktualne i historyczne informacje dotyczące: 
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a) nazw miejscowości i ich części oraz obiektów fizjograficznych, o których mowa 

w ustawie z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i 

obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 

141), 

b) polskojęzycznego brzmienia nazw obiektów geograficznych położonych poza 

granicami Rzeczypospolitej Polskiej; 

16) opracowuje zasady dotyczące uzgodnień co do usytuowania projektowanych sieci 

uzbrojenia terenu; 

16a) zakłada i prowadzi krajową bazę danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 

terenu na podstawie powiatowych baz danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 

terenu. 

17) opracowuje i przedkłada Radzie Ministrów, za pośrednictwem ministra właściwego 

do spraw administracji publicznej, projekty rządowych programów realizacji zadań z 

dziedziny geodezji i kartografii, a w szczególności w zakresie: modernizacji 

ewidencji gruntów i budynków (katastru nieruchomości), tworzenia baz danych 

obiektów topograficznych i ogólnogeograficznych wraz z numerycznymi modelami 

rzeźby terenu, opracowań tematycznych i specjalnych, zobrazowań lotniczych i 

satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu; 

18) tworzy system i program szkoleń w dziedzinie geodezji i kartografii oraz współdziała 

z ośrodkami naukowymi, badawczo-rozwojowymi i organizacjami zawodowymi w 

realizacji tych szkoleń[.]<;> 

<19) utrzymuje i rozbudowuje infrastrukturę i systemy teleinformatyczne 

umożliwiające dostęp do danych przestrzennych centralnego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego oraz usług związanych z tymi danymi.> 

 

Art. 40. 

1. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny służy gospodarce narodowej, obronności 

państwa, nauce, kulturze, ochronie przyrody i potrzebom obywateli. 

2. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, składający się z zasobu centralnego, 

zasobów wojewódzkich i zasobów powiatowych, stanowi własność Skarbu Państwa i jest 

gromadzony w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

2a. Kopie baz danych z zasobów: centralnego, wojewódzkich i powiatowych są wzajemnie 

przekazywane między zasobami nieodpłatnie, dla celów bieżącej aktualizacji oraz ich 

udostępniania zgodnie z przepisami ustawy. 

3. Gromadzenie i prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, 

kontrola opracowań przyjmowanych do zasobu oraz udostępnianie tego zasobu 

zainteresowanym jednostkom oraz osobom prawnym i fizycznym należy do: 

1) Głównego Geodety Kraju - w zakresie zasobu centralnego; 

2) marszałków województw - w zakresie zasobów wojewódzkich; 

3) starostów - w zakresie zasobów powiatowych. 

3a. Nadzór nad prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego należy 

do Głównego Geodety Kraju, a w zakresie zasobów powiatowych i wojewódzkich także 

do wojewódzkich inspektorów nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. 

3b. (uchylony). 
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3c. Udostępnianie danych i informacji zgromadzonych w bazach danych, o których mowa w 

art. 4 ust. 1a i 1b, standardowych opracowań kartograficznych, o których mowa w art. 4 

ust. 1e, oraz innych materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a 

także wykonywanie czynności związanych z udostępnianiem tych informacji, opracowań 

i materiałów zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym 

oraz wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego jest odpłatne, z zastrzeżeniem ust. 3d 

oraz art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o 

infrastrukturze informacji przestrzennej i art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

3d. Wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego wydaje się nieodpłatnie na żądanie: 

1) prokuratury; 

2) sądów działających w sprawach publicznych; 

3) organów kontroli państwowej w związku z wykonywaniem przez te organy ich 

ustawowych zadań; 

4) organów administracji rządowej oraz jednostek samorządu terytorialnego, w związku 

z ich działaniami mającymi na celu: 

a) ujawnienie prawa do nieruchomości Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego w księdze wieczystej, 

b) przeniesienie praw do nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz jednostki 

samorządu terytorialnego, 

c) przeniesienie praw do nieruchomości jednostki samorządu terytorialnego na 

rzecz Skarbu Państwa. 

<3e. Główny Geodeta Kraju, we współpracy z innymi podmiotami realizującymi 

zadania publiczne, utrzymuje i rozbudowuje system umożliwiający dostęp do 

danych przestrzennych, będący systemem teleinformatycznym pozwalającym w 

szczególności na: 

1) udostępnienie interfejsu komunikacyjnego łączącego infrastrukturę 

teleinformatyczną centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego z 

systemami teleinformatycznymi podmiotów realizujących zadania publiczne za 

pomocą zbiorów danych przestrzennych centralnego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego; 

2) łączenie zbiorów danych przestrzennych centralnego zasobu geodezyjnego i 

kartograficznego oraz związanych z tymi zbiorami usług sieciowych ze zbiorami 

i usługami danych przestrzennych utrzymywanymi za pomocą systemów 

teleinformatycznych przez podmioty, o których mowa w pkt 1, a także 

przetwarzanie połączonych zbiorów danych oraz dokonywanie na nich analiz 

przestrzennych. 

3f. Utrzymanie, rozbudowa i modyfikacje systemu, o którym mowa w ust. 3e, są 

finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy 

do spraw administracji publicznej.> 

4. Materiały z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, które utraciły 

przydatność użytkową, podlegają wyłączeniu z tego zasobu, przy czym ta część, która 

stanowi materiały archiwalne, jest przekazywana do właściwych archiwów 

państwowych. 

5. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzeń: 
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1) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju wsi: 

a) (uchylona), 

b) wysokość opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego i uzgadnianiem usytuowania projektowanych 

sieci uzbrojenia terenu oraz związane z prowadzeniem krajowego systemu 

informacji o terenie, za udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów 

i wypisów z operatu ewidencyjnego, uwzględniając potrzeby różnych 

podmiotów oraz konieczność zapewnienia środków na aktualizację i 

utrzymywanie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego; 

2) w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury, szczegółowy sposób 

klasyfikowania i kwalifikowania materiałów przeznaczonych do wyłączania z 

państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, a także sposób ich 

porządkowania i tryb wyłączania z zasobu, uwzględniając przydatność użytkową w 

zakresie geodezji i kartografii oraz posiadaną wartość historyczną; 

3) w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami, szczegółowe zasady i tryb 

założenia i prowadzenia krajowego systemu informacji o terenie, zakres danych 

zawartych w systemie, szczegółowy tryb zakładania, prowadzenia i przetwarzania 

danych systemu oraz ewidencjonowania lokalnych systemów informacji o terenie, 

uwzględniając konieczność systematycznego gromadzenia, aktualizowania i 

udostępniania danych systemu oraz zasady współpracy organów administracji 

publicznej i innych podmiotów współtworzących system. 

6. (uchylony). 

7. (uchylony). 

8. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, 

organizację i tryb prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w 

tym: 

1) rodzaje materiałów i zbiorów danych gromadzonych odpowiednio w centralnej, 

wojewódzkiej i powiatowej części zasobu, 

2) sposób i tryb pozyskiwania, ewidencjonowania, przechowywania i zabezpieczania 

materiałów i zbiorów danych, 

3) sposób i tryb udostępniania materiałów i zbiorów danych, 

4) wzory klauzul umieszczanych na materiałach gromadzonych w zasobie i 

udostępnianych z zasobu, 

5) tryb wymiany danych między poszczególnymi częściami zasobu oraz między bazami 

danych zasobu a wykonawcami prac geodezyjnych i kartograficznych, 

6) tryb wyłączania materiałów i zbiorów danych z zasobu oraz sposób ich 

przekazywania do właściwych archiwów państwowych 

- mając na uwadze szczególne znaczenie zbiorów danych gromadzonych w państwowym 

zasobie geodezyjnym i kartograficznym dla infrastruktury informacji przestrzennej, a 

także potrzebę sprawnego funkcjonowania ośrodków dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej i sprawnego udostępniania gromadzonych materiałów i zbiorów danych. 

 

 

 



- 6 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. O POLICJI (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. 

zm.) 

Art. 20d. 

1. Dane dotyczące osób korzystających z usług pocztowych oraz dane dotyczące faktu i 

okoliczności świadczenia lub korzystania z tych usług mogą być ujawnione Policji i 

przez nią przetwarzane wyłącznie w celu zapobiegania lub wykrywania przestępstw oraz 

ich sprawców. 

2. Ujawnianie danych, o których mowa w ust. 1, następuje na: 

1) pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji lub Komendanta Wojewódzkiego; 

2) żądanie policjanta posiadającego pisemne upoważnienie osób, o których mowa w 

pkt 1. 

3.  Podmioty uprawnione do świadczenia usług pocztowych, na podstawie ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) są obowiązane do udostępniania 

danych, określonych w ust. 1, policjantom wskazanym we wniosku organu Policji. 

 

<Art. 20e. 

1. System Wspomagania Dowodzenia Policji, zwany dalej „SWD Policji”, stanowi 

system teleinformatyczny wspierający wykonywanie zadań ustawowych przez 

jednostki organizacyjne Policji, jak również przyjmowanie zgłoszeń alarmowych z 

centrów powiadamiania ratunkowego, o których mowa w ustawie z dnia 22 

listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. poz. …). 

2. Komendant Główny Policji zapewnia utrzymanie, rozbudowę oraz modyfikację 

SWD Policji. 

3. Utrzymanie, rozbudowa i modyfikacje SWD Policji są finansowane z budżetu 

państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw 

wewnętrznych. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, 

parametry funkcjonalne SWD Policji, sposób jego funkcjonowania w sytuacjach 

awaryjnych oraz sposób utrzymania, mając na uwadze potrzebę zapewnienia 

optymalnego poziomu współpracy między systemem teleinformatycznym systemu 

powiadamiania ratunkowego i SWD Policji.> 

 

Art. 21e. 

Usunięcia informacji, o których mowa w art. 21a ust. 1, z bazy danych DNA oraz zniszczenia 

próbek biologicznych dokonuje komisja powołana przez Komendanta Głównego Policji 

sporządzając z tych czynności protokół, w stosunku do osób: 

1) które zostały uniewinnione lub wobec których umorzono postępowanie karne - 

niezwłocznie po uprawomocnieniu się stosownego orzeczenia; 

2) wobec których postępowanie karne warunkowo umorzono - po upływie 6 miesięcy 

od dnia zakończenia okresu próby wyznaczonego przez sąd; 

3) wobec których postępowanie umorzono na podstawie przepisów o świadku 

koronnym - po upływie roku od dnia uprawomocnienia się postanowienia o 

umorzeniu; 
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4) o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 3a lit. b oraz zwłok ludzkich, których tożsamość 

została ustalona. 

 

<Art. 21f. 

1. SWD Policji uzyskuje nieodpłatnie, za pośrednictwem centralnego punktu systemu 

powiadamiania ratunkowego, o którym mowa w art. 78 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 

lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne, informacje dotyczące lokalizacji 

zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do numeru alarmowego 

112 albo innego numeru alarmowego, oraz dane dotyczące abonenta, o których 

mowa w art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne. 

2. SWD Policji uzyskuje nieodpłatnie dostęp do danych przestrzennych i związanych z 

nimi usług, udostępnianych za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 40 

ust. 3e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 

2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r. poz. 805 i 829 oraz z 2014 r. poz. …). 

Art. 21g. 

1. Policja może przetwarzać dane uzyskane w związku z obsługą zgłoszenia 

alarmowego, o której mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o 

systemie powiadamiania ratunkowego, w tym dane osoby zgłaszającej i innych osób, 

których zgłoszenie dotyczy.  

2. Komendant Główny Policji jest administratorem danych przetwarzanych w SWD 

Policji w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych. 

3. Komendant Główny Policji może upoważnić kierowników jednostek 

organizacyjnych Policji do udzielania i cofania, w jego imieniu, upoważnień do 

przetwarzania danych osobowych w SWD Policji dla osób uczestniczących w 

przetwarzaniu tych danych. 

4. Kierownik jednostki organizacyjnej Policji, o którym mowa w ust. 3, tworzy i 

aktualizuje ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w 

SWD Policji. 

5. W odniesieniu do danych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się obowiązku 

określonego w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. O OCHRONIE PRZECIWPOŻAROWEJ (Dz. U. z 

2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353 oraz z 2012 r. poz. 908) 

 

Art. 12. 

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych pełni nadzór nad funkcjonowaniem 

krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. 

[2. Minister właściwy do spraw administracji publicznej pełni nadzór nad funkcjonowaniem 

systemu powiadamiania ratunkowego.] 
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[Art. 14a. 

1. Tworzy się system powiadamiania ratunkowego integrujący krajowy system ratowniczo-

gaśniczy i system Państwowego Ratownictwa Medycznego, w zakresie realizacji 

następujących zadań: 

1) bieżącej analizy zasobów ratowniczych; 

2) przyjmowania zgłoszeń alarmowych oraz obsługi numeru alarmowego 112; 

3) kwalifikacji zgłoszeń; 

4) podejmowania działań zgodnie z określonymi procedurami, w szczególności: 

a) dysponowania sił ratowniczych i zespołów ratownictwa medycznego, 

b) koordynowania oraz monitorowania działań ratowniczych i medycznych 

czynności ratunkowych, 

c) powiadamiania o zdarzeniu szpitalnych oddziałów ratunkowych lub, jeżeli 

wymaga tego sytuacja na miejscu zdarzenia, jednostek organizacyjnych szpitali 

wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych 

dla ratownictwa medycznego, 

d) inicjowania procedur reagowania kryzysowego. 

2. Zadania systemu powiadamiania ratunkowego wykonują na terenie województwa: 

1) wojewódzkie centrum powiadamiania ratunkowego, przez które rozumie się wspólne 

stanowisko kierowania, w skład którego wchodzą: 

a) stanowisko kierowania komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży 

Pożarnej, 

b) stanowisko lekarza koordynatora ratownictwa medycznego, o którym mowa w 

art. 29 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym; 

2) centra powiadamiania ratunkowego, przez które rozumie się wspólne stanowiska 

kierowania, w skład których wchodzą: 

a) stanowiska kierowania komendantów powiatowych (miejskich) Państwowej 

Straży Pożarnej, 

b) dyspozytorzy medyczni zatrudnieni przez dysponentów jednostek określonych w 

ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, 

funkcjonujących na terenie działania centrum powiadamiania ratunkowego; 

3) pozostałe stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej; 

4) stanowiska kierowania Policji obsługujące numery alarmowe, w zakresie określonym 

w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z 

późn. zm.). 

3. Jednostkami współpracującymi z systemem powiadamiania ratunkowego są ponadto, inne 

niż wymienione w ust. 2, służby ustawowo powołane do realizacji przedsięwzięć 

mających na celu ochronę życia, zdrowia oraz bezpieczeństwa obywateli, a także mienia i 

środowiska. 

4. Jednostkami współpracującymi z systemem powiadamiania ratunkowego mogą być 

społeczne organizacje ratownicze. 
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5. W centrach powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrach powiadamiania 

ratunkowego mogą być zatrudnieni operatorzy numerów alarmowych, do przyjmowania 

zgłoszeń alarmowych oraz podejmujący określone procedurami czynności. 

6. Centrum powiadamiania ratunkowego działa na terenie co najmniej jednego powiatu lub 

miasta na prawach powiatu, na obszarze którego wykonywane są zadania centrum 

powiadamiania ratunkowego. 

7. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej koordynuje oraz kontroluje 

funkcjonowanie systemu powiadamiania ratunkowego, na obszarze kraju, w 

szczególności poprzez analizę funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego w 

województwach oraz inicjowanie przedsięwzięć w zakresie systemu powiadamiania 

ratunkowego, z wyłączeniem świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ustawie z dnia 8 

września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 

8. Wojewoda, przy pomocy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz 

komendantów powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej, na obszarze 

województwa organizuje oraz koordynuje funkcjonowanie systemu powiadamiania 

ratunkowego. 

9. Wojewoda kontroluje oraz nadzoruje funkcjonowanie systemu powiadamiania 

ratunkowego na obszarze województwa. 

Art. 14b. 

1. Dysponent jednostki, w rozumieniu ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 

Ratownictwie Medycznym, zapewnia środki łączności umożliwiające komunikację z 

centrum powiadamiania ratunkowego i pomiędzy jednostkami systemu Państwowego 

Ratownictwa Medycznego oraz zatrudnienie dyspozytorów medycznych. 

2. Komendant wojewódzki Policji zapewnia jednostkom podległym środki łączności 

umożliwiające komunikację z centrum powiadamiania ratunkowego. 

Art. 14c. 

1. Wojewódzkie centrum powiadamiania ratunkowego oraz centra powiadamiania 

ratunkowego organizowane są odpowiednio przez komendantów wojewódzkich i 

komendantów powiatowych (miejskich) Państwowej Straży Pożarnej, z zastrzeżeniem ust. 

3. 

2. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, w uzgodnieniu z wojewodą, określi 

liczbę, lokalizację i teren działania centrów powiadamiania ratunkowego oraz liczbę 

stanowisk dyspozytorów medycznych i stanowisk operatorów numerów alarmowych. 

3. Wojewoda może, w drodze porozumienia, powierzyć organizowanie centrów 

powiadamiania ratunkowego starostom lub prezydentom miast na prawach powiatów. 

Porozumienie określa prawa i obowiązki stron oraz zasady współfinansowania centrów 

powiadamiania ratunkowego. 

4. Centra powiadamiania ratunkowego w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 

14a ust. 1, mogą wykonywać zadania innych podmiotów oraz jednostek samorządu 

terytorialnego, na podstawie porozumienia zawartego z wojewodą. Porozumienie określa 

zakres i zasady wykonywania zadań oraz ich finansowanie. 

Art. 14d. 

1. Wojewódzkie centra powiadamiania ratunkowego są finansowane z budżetu państwa, z 

części, której dysponentem jest właściwy wojewoda. 
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2. Centra powiadamiania ratunkowego organizowane przez komendanta powiatowego 

(miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej są finansowane z budżetu państwa w formie 

dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej. 

Art. 14e. 

Minister właściwy do spraw administracji publicznej w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw zdrowia i ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) szczegółową organizację, sposób funkcjonowania oraz realizacji zadań centrów 

powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego, 

2) ramowe procedury obsługi zgłoszeń przychodzących na numery alarmowe, 

3) kwalifikacje wymagane dla operatorów numerów alarmowych, o których mowa w 

art. 14a ust. 5, 

4) sposób i organizację przeprowadzania szkolenia operatorów numerów alarmowych, 

5) zakres, formę, sposób tworzenia i przekazywania informacji niezbędnych do 

funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego, 

6) kryteria do określenia liczby, lokalizacji i terenu działania centrum powiadamiania 

ratunkowego oraz liczby stanowisk dyspozytorów medycznych i stanowisk 

operatorów numerów alarmowych 

- uwzględniając potrzeby systemu powiadamiania ratunkowego, w zakresie jego sprawnego 

funkcjonowania. 

Art. 14f. 

Centrum powiadamiania ratunkowego i wojewódzkie centrum powiadamiania ratunkowego 

mają prawo uzyskać, za pośrednictwem centralnego punktu systemu centrów powiadamiania 

ratunkowego albo własnego punktu centralnego, o których mowa w art. 78 ust. 4 pkt 1 ustawy 

z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), 

informacje dotyczące lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do 

numeru alarmowego "112" albo innego numeru alarmowego oraz dane dotyczące abonenta 

lub zarejestrowanego użytkownika końcowego usługi przedpłaconej, o których mowa w art. 

169 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.] 

 

<Art. 14g. 

1. System Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej, zwany dalej „SWD 

PSP”, stanowi system teleinformatyczny wspierający wykonywanie zadań 

krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego przez wszystkie jednostki organizacyjne 

Państwowej Straży Pożarnej, jak również przyjmowanie zgłoszeń alarmowych z 

centrów powiadamiania ratunkowego, o których mowa w ustawie z dnia 22 

listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. poz. …). 

2. Właściwi komendanci Państwowej Straży Pożarnej zapewniają utrzymanie SWD 

PSP. 

3. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej planuje i realizuje rozbudowę oraz 

modyfikację SWD PSP. 

4. Utrzymanie, rozbudowa i modyfikacje SWD PSP są finansowane z budżetu państwa, 

z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, oraz z 

części, których dysponentami są właściwi wojewodowie.  
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5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, 

parametry funkcjonalne SWD PSP, sposób jego funkcjonowania w sytuacjach 

awaryjnych oraz sposób utrzymania, mając na uwadze potrzebę zapewnienia 

optymalnego poziomu współpracy między systemem teleinformatycznym systemu 

powiadamiania ratunkowego i SWD PSP. 

Art 14h. 

1. Państwowa Straż Pożarna może przetwarzać dane, uzyskane w związku z obsługą 

zgłoszenia alarmowego, o której mowa w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 22 listopada 

2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, w tym dane osoby zgłaszającej i 

innych osób, których zgłoszenie dotyczy.  

2. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej jest administratorem danych, 

przetwarzanych w SWD PSP, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). 

3. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej może upoważnić kierowników 

jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej do udzielania i cofania, w 

jego imieniu, upoważnień do przetwarzania danych osobowych w SWD PSP dla 

osób uczestniczących w przetwarzaniu tych danych. 

4. Kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej, o którym mowa w 

ust. 3, tworzy i aktualizuje ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych 

osobowych w SWD PSP. 

5. W odniesieniu do danych, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się obowiązku 

określonego w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych. 

Art. 14i. 

1. SWD PSP uzyskuje nieodpłatnie, za pośrednictwem centralnego punktu systemu 

powiadamiania ratunkowego, o którym mowa w art. 78 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 

lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), 

informacje dotyczące lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane 

połączenie do numeru alarmowego 112 albo innego numeru alarmowego, oraz dane 

dotyczące abonenta, o których mowa w art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – 

Prawo telekomunikacyjne. 

2. SWD PSP uzyskuje nieodpłatnie dostęp do danych przestrzennych i związanych z 

nimi usług, udostępnianych za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 40 

ust. 3e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 

2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r. poz. 805 i 829 oraz z 2014 r. poz. …).> 

 

 

 

USTAWA z dnia 18 kwietnia 2002 r. O STANIE KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ (Dz. U. Nr 62, 

poz. 558, z późn. zm.) 

Art. 17. 

[1. W zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu uczestniczą: Państwowa 

Straż Pożarna i inne jednostki ochrony przeciwpożarowej oraz centra powiadamiania 
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ratunkowego, o których mowa w art. 14a-14f ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 

ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z późn. zm.). Policja, 

jednostki systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego, dyspozytorzy medyczni, 

jednostki ochrony zdrowia, Straż Graniczna, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa 

oraz inne właściwe w tych sprawach państwowe urzędy, agencje, inspekcje, straże i 

służby.] 

<1. W zapobieganiu skutkom klęski żywiołowej lub ich usuwaniu uczestniczą: 

Państwowa Straż Pożarna i inne jednostki ochrony przeciwpożarowej, Policja, Straż 

Graniczna, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, podmioty lecznicze, w tym 

w szczególności dysponenci jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne,  

oraz inne właściwe w tych sprawach państwowe urzędy, agencje, inspekcje, straże i 

służby.> 

2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, podlegają kierownictwu organów, o których mowa w 

art. 8, albo pełnomocników, o których mowa w art. 9 ust. 5, art. 10 ust. 5 i art. 11 ust. 4. 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 lipca 2004 r. – PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE (Dz. U. Nr 171, 

poz. 1800, z późn. zm.) 

Art. 4. 

Przepisów art. 143 nie stosuje się do wykonywania działalności telekomunikacyjnej oraz 

używania urządzeń radiowych przez: 

[1) komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony 

Narodowej lub przez niego nadzorowane oraz organy i jednostki organizacyjne 

nadzorowane lub podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych - dla 

własnych potrzeb; 

2)  organy i jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych oraz jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

w odniesieniu do sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez te organy i jednostki 

na potrzeby Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu, Kancelarii Senatu i 

administracji rządowej;] 

<1) komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony 

Narodowej lub przez niego nadzorowane, komórki organizacyjne i jednostki 

organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw administracji 

publicznej lub przez niego nadzorowane oraz organy i jednostki organizacyjne 

nadzorowane lub podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych – 

dla własnych potrzeb; 

2) komórki organizacyjne i jednostki organizacyjne podległe ministrowi 

właściwemu do spraw administracji publicznej lub przez niego nadzorowane, 

organy i jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych oraz jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego w odniesieniu do sieci telekomunikacyjnej eksploatowanej przez 

te organy i jednostki na potrzeby Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu, 

Kancelarii Senatu i administracji rządowej;> 
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3) jednostki sił zbrojnych obcych państw oraz jednostki organizacyjne innych 

zagranicznych organów państwowych, przebywające czasowo na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umów, których Rzeczpospolita Polska jest 

stroną - na czas pobytu; 

4)  jednostki organizacyjne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu 

i Centralnego Biura Antykorupcyjnego - dla własnych potrzeb; 

5) jednostki organizacyjne podległe ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych - 

dla własnych potrzeb; 

6)  misje dyplomatyczne, urzędy konsularne, zagraniczne misje specjalne oraz 

przedstawicielstwa organizacji międzynarodowych, korzystające z przywilejów i 

immunitetów na podstawie ustaw, umów i zwyczajów międzynarodowych, mające 

swe siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - wyłącznie w zakresie 

związanym z działalnością dyplomatyczną tych podmiotów oraz pod warunkiem 

uzyskania zgody, o której mowa w art. 148b; 

7) jednostki organizacyjne Służby Więziennej - dla własnych potrzeb; 

8) komórki organizacyjne przeprowadzające czynności wywiadu skarbowego, które 

wchodzą w skład jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej nadzorowanych lub 

podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych - dla własnych 

potrzeb. 

 

[Art. 77. 

1. Dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych jest obowiązany zapewnić: 

1) swoim użytkownikom końcowym, w tym korzystającym z aparatów publicznych, 

bezpłatne połączenia z numerami alarmowymi; 

2) kierowanie: 

a) połączeń telefonicznych, 

b) krótkich wiadomości tekstowych (sms) 

- do numerów alarmowych 112, 997, 998, 999 do właściwego terytorialnie 

wojewódzkiego centrum powiadamiania ratunkowego albo centrum powiadamiania 

ratunkowego oraz połączeń do innych numerów alarmowych do właściwych terytorialnie 

jednostek służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy. 

2. Przepis ust. 1 pkt 2 lit. b nie stosuje się do usług świadczonych w stacjonarnej publicznej 

sieci telekomunikacyjnej. 

3. Przepis ust. 1 pkt 2 lit. b stosuje się o ile użytkownik końcowy na podstawie warunków 

obowiązującej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych jest uprawniony do 

korzystania z usług w zakresie wysyłania krótkich wiadomości tekstowych (sms).] 

 

Art. 78. 

1. Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej jest obowiązany nieodpłatnie udostępniać 

Prezesowi UKE informacje dotyczące lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało 

wykonane połączenie do numeru alarmowego: 

1) w czasie rzeczywistym - w przypadku operatora ruchomej publicznej sieci 

telekomunikacyjnej, 
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2) w trybie wsadowym - w przypadku operatora stacjonarnej publicznej sieci 

telekomunikacyjnej 

[- w celu udostępnienia tych danych, za pośrednictwem systemu, o którym mowa w ust. 4, 

odpowiednio do właściwego terytorialnie wojewódzkiego centrum powiadamiania 

ratunkowego, centrum powiadamiania ratunkowego albo właściwym terytorialnie 

jednostkom służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy.] 

<– w celu udostępnienia tych danych, za pośrednictwem systemu, o którym mowa w 

ust. 4, odpowiednio do właściwego terytorialnie centrum powiadamiania 

ratunkowego albo właściwym terytorialnie jednostkom służb ustawowo powołanych 

do niesienia pomocy.> 

2. Dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych jest obowiązany, dla zapewnienia 

funkcjonalności systemu, o którym mowa w ust. 4, nieodpłatnie przekazywać Prezesowi 

UKE: 

1) w przypadku abonenta będącego konsumentem dane, o których mowa w art. 161 ust. 

2 pkt 4-6 i art. 169 ust. 1, 

2) w przypadku abonenta niebędącego konsumentem - numer abonenta oraz siedzibę 

lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej, firmę lub nazwę i formę 

organizacyjną tego abonenta, a w przypadku stacjonarnej publicznej sieci 

telekomunikacyjnej - także nazwę miejscowości oraz ulicy, przy której znajduje się 

zakończenie sieci, udostępnione abonentowi 

- o ile abonent udostępnił te dane. 

3. Informacją dotyczącą lokalizacji zakończenia sieci jest w przypadku: 

1) stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej - dokładny adres zainstalowania 

zakończenia sieci; 

2) ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej - geograficzne położenie urządzenia 

końcowego użytkownika publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych. 

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 dysponenta zespołów ratownictwa 

medycznego, chyba że służba ustawowo powołana do niesienia pomocy, 

wykorzystująca dany numer alarmowy, posiada własny punkt centralny mogący 

współpracować z systemem albo] 

<1) centralnemu punktowi systemu powiadamiania ratunkowego – w przypadku 

połączeń do numeru alarmowego „112” oraz do numerów alarmowych 

ustalonych dla Policji, Państwowej Straży Pożarnej i dysponenta zespołów 

ratownictwa medycznego, 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. 

5. Dostawca publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych przekazuje, dla zapewnienia 

funkcjonalności systemu, o którym mowa w ust. 4, aktualne dane, o których mowa w ust. 
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2, niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od dnia zaistnienia ich zmiany, 

a jeżeli zmiany takie nie nastąpiły nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

6. Prezes UKE zarządza systemem, o którym mowa w ust. 4, oraz jest uprawniony do 

przetwarzania zgromadzonych w nim informacji i danych w celach związanych z 

zapewnieniem funkcjonalności systemu. 

6a. Prezes UKE może określić, w drodze decyzji, dla danego operatora, szczegółowe 

wymagania dotyczące dokładności i niezawodności lokalizacji zakończenia sieci dla 

ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej, biorąc pod uwagę możliwości techniczne i 

perspektywy rozwoju sieci danego operatora oraz potrzebę dokładnego lokalizowania 

zakończenia sieci w celu efektywnego niesienia pomocy przez służby ustawowo do tego 

powołane. W decyzji określa się także harmonogram dostosowania sieci do określonych 

w decyzji wymagań w zakresie dokładności i niezawodności lokalizacji zakończenia 

sieci. 

[7. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, organizację i funkcjonowanie 

systemu, o którym mowa w ust. 4, warunki gromadzenia i przekazywania do tego systemu 

informacji i danych od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego i ich udostępniania 

odpowiednio wojewódzkim centrom powiadamiania ratunkowego, centrom 

powiadamiania ratunkowego oraz jednostkom terytorialnym służb ustawowo powołanych 

do niesienia pomocy oraz sposób wymiany informacji pomiędzy dostawcami usług w 

zakresie obsługi wniosków o przeniesienie numeru, biorąc pod uwagę sprawność 

działania systemu, a także potrzebę wspierania obsługi przenoszenia numerów oraz 

efektywność niesienia pomocy przez te służby i zapewnienie ciągłości świadczenia przez 

przedsiębiorcę telekomunikacyjnego usług telekomunikacyjnych, dostarczania sieci 

telekomunikacyjnych lub świadczenia usług towarzyszących. 

7a. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, 

organizację i funkcjonowanie centralnego punktu systemu centrów powiadamiania 

ratunkowego oraz punktów centralnych służb, o których mowa w ust. 4 pkt 1, mając na 

uwadze zapewnienie sprawnej dystrybucji udostępnianych przez system, o którym mowa 

w ust. 4, informacji i danych właściwym terytorialnie centrom powiadamiania 

ratunkowego, wojewódzkim centrom powiadamiania ratunkowego oraz jednostkom służb 

ustawowo powołanych do niesienia pomocy.] 

<7. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, organizację i funkcjonowanie 

systemu, o którym mowa w ust. 4, warunki gromadzenia i przekazywania do tego 

systemu informacji i danych od przedsiębiorcy telekomunikacyjnego i ich 

udostępniania odpowiednio centrom powiadamiania ratunkowego oraz jednostkom 

terytorialnym służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy oraz sposób 

wymiany informacji pomiędzy dostawcami usług w zakresie obsługi wniosków o 

przeniesienie numeru, biorąc pod uwagę sprawność działania systemu, a także 

potrzebę wspierania obsługi przenoszenia numerów oraz efektywność niesienia 

pomocy przez te służby i zapewnienie ciągłości świadczenia przez przedsiębiorcę 

telekomunikacyjnego usług telekomunikacyjnych, dostarczania sieci 

telekomunikacyjnych lub świadczenia usług towarzyszących. 

7a. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze 

rozporządzenia, organizację i funkcjonowanie centralnego punktu systemu 

powiadamiania ratunkowego oraz punktów centralnych służb, o których mowa w 

ust. 4 pkt 1, mając na uwadze zapewnienie sprawnej dystrybucji udostępnianych 

przez system, o którym mowa w ust. 4, informacji i danych właściwym terytorialnie 
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centrom powiadamiania ratunkowego oraz jednostkom służb ustawowo powołanych 

do niesienia pomocy.> 

8.  Przekazywanie danych, o którym mowa w ust. 2, nie wymaga zgody abonenta. 

 

Art. 209. 

1. Kto: 

1) nie wypełnia obowiązku udzielania informacji lub dostarczania dokumentów 

przewidzianych ustawą lub ustawą z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług 

i sieci telekomunikacyjnych lub udziela informacji niepełnych lub nieprawdziwych 

lub dostarcza dokumenty zawierające informacje niepełne lub nieprawdziwe, 

2) wykonuje działalność telekomunikacyjną w zakresie nieobjętym wnioskiem o wpis 

do rejestru, 

3)  (uchylony), 

4) narusza obowiązki informacyjne w stosunku do użytkowników końcowych, 

5) nie wypełnia obowiązków lub wymagań dotyczących ofert określających ramowe 

warunki umów o dostępie, 

6) nie wypełnia warunków zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego oraz rozliczeń z 

tego tytułu, określonych w decyzji lub w umowie, 

7) nie wykonuje obowiązku świadczenia usługi powszechnej, 

8)  (uchylony), 

9) wykorzystuje częstotliwości, numerację lub zasoby orbitalne, nie posiadając do tego 

uprawnień lub niezgodnie z tymi uprawnieniami, 

9a)  używa urządzenia radiowego bez wymaganego wpisu do rejestru urządzeń, o 

którym mowa w art. 144c ust. 1 albo decyzji, o której mowa w art. 144a lub art. 

144b, 

9b) nie wykorzystuje, z przyczyn leżących po jego stronie, częstotliwości przyznanych w 

rezerwacji częstotliwości przez co najmniej 6 miesięcy, 

10) nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki lub zadania na rzecz obronności i 

bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, w zakresie i 

na warunkach określonych w ustawie lub decyzjach wydanych na jej podstawie, 

11) wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku urządzenie radiowe bez wymaganego 

oznakowania znakiem ostrzegawczym, 

12) nie wypełnia obowiązków lub wymagań dotyczących zapewnienia dostępu 

telekomunikacyjnego, o których mowa w art. 32, 

12a) nie wypełnia lub nienależycie wypełnia szczegółowe warunki regulacyjne 

zatwierdzone decyzją, o której mowa w art. 43a, 

13) nie wypełnia obowiązków regulacyjnych nałożonych na rynkach detalicznych, o 

których mowa w art. 46-48, 

13a) nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki określone w art. 36, art. 56, art. 

57 ust. 6, art. 59, art. 60, art. 60a ust. 1, 1b i 4-5 oraz art. 61 ust. 4-6 i 7, 

13b) nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki określone w art. 44b-44g, 

14) nie wypełnia wymagań dotyczących ustalania cen, o których mowa w art. 61 ust. 2, 
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14a) nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki określone w art. 64, art. 64a i art. 

65, 

14b) nie wykonuje w terminie obowiązku określonego w decyzji, o której mowa w art. 

62a ust. 5, 

15) uniemożliwia abonentom korzystanie z uprawnienia do zmiany przydzielonego 

numeru, o którym mowa w art. 69, 

16)  uniemożliwia korzystanie z uprawnień do przeniesienia przydzielonego numeru, o 

których mowa w art. 70 i art. 71, 

17) uniemożliwia abonentom korzystanie z uprawnienia do wyboru dostawcy usług, o 

którym mowa w art. 72, 

[18) nie wykonuje obowiązku zapewnienia bezpłatnych połączeń z numerami 

alarmowymi, o którym mowa w art. 77,] 

18a) nie wypełnia obowiązku, o którym mowa w art. 78 ust. 1, 2 i 5, 

19) wykorzystuje numerację niezgodnie z przeznaczeniem, o którym mowa w art. 126, 

19a) nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków operatora multipleksu, o których 

mowa w art. 131a, 

20) nie wykonuje obowiązków związanych z udostępnianiem lub prowadzeniem 

oddzielnej rachunkowości, o których mowa w art. 133, 

21) nie realizuje obowiązku zapewnienia dostępu do interfejsu programu aplikacyjnego 

lub elektronicznego przewodnika po programach, o którym mowa w art. 136, 

22)  nie wypełnia obowiązków lub nie stosuje warunków udostępnienia nieruchomości 

lub infrastruktury telekomunikacyjnej określonych w decyzji lub w umowie, o 

których mowa w art. 139, 

22a) nie wypełnia warunków współkorzystania i dostępu do infrastruktury technicznej 

oraz rozliczeń z tego tytułu, określonych w decyzji lub w umowie, zgodnie z ustawą 

z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, 

22b) nie wypełnia warunków wynikających z decyzji wydawanych w trybie art. 30 ust. 1 

i 3 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci 

telekomunikacyjnych, 

23)  wprowadza do obrotu lub oddaje do użytku urządzenia telekomunikacyjne bez 

przekazania Prezesowi UKE informacji w terminie i zakresie, o których mowa w art. 

155 ust. 2, 

24) narusza obowiązek zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej, o którym mowa w 

art. 159, 

25) nie wypełnia obowiązków uzyskania zgody abonenta lub użytkownika końcowego, o 

których mowa w art. 161, art. 166, art. 169 i art. 172-174, 

25a) będąc przedsiębiorcą telekomunikacyjnym nie publikuje na swojej stronie 

internetowej informacji, o których mowa w art. 175e, 

26) przetwarza dane objęte tajemnicą telekomunikacyjną, dane abonentów lub dane 

użytkowników końcowych w zakresie niezgodnym z art. 165, 

27) niezgodnie z przepisami art. 173 przechowuje informacje w urządzeniach 

końcowych abonenta lub użytkownika końcowego lub korzysta z informacji 

zgromadzonych w tych urządzeniach, 
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27a) nie stosuje się do zakazu określonego w decyzji, o której mowa w art. 175c ust. 3, 

28)  nie wypełnia obowiązków wynikających z art. 180g, 

29)  nie wypełnia obowiązków określonych w art. 3-5 oraz art. 7-15 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w 

sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii, 

30)  nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki regulacyjne związane z 

prowadzeniem rachunkowości regulacyjnej lub kalkulacji kosztów, 

31)  nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki opracowania i przedłożenia do 

zatwierdzenia przez Prezesa UKE oraz stosowania oferty ramowej o dostępie 

telekomunikacyjnym, 

32)  utrudnia lub uniemożliwia wykonywanie czynności kontrolnych przez Prezesa UKE 

- podlega karze pieniężnej. 

1a. Kara, o której mowa w ust. 1, może zostać nałożona także w przypadku, gdy podmiot 

zaprzestał naruszania prawa lub naprawił wyrządzoną szkodę, jeżeli Prezes UKE uzna, że 

przemawiają za tym czas trwania, zakres lub skutki naruszenia. 

2. Niezależnie od kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, Prezes UKE może nałożyć na 

kierującego przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym, w szczególności osobę pełniącą 

funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy 

telekomunikacyjnego lub związku takich przedsiębiorców, karę pieniężną w wysokości 

do 300 % jego miesięcznego wynagrodzenia, naliczanego jak dla celów ekwiwalentu za 

urlop wypoczynkowy. 

3. Kary pieniężne podlegają egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym. 

 

 

 

USTAWA z dnia 8 września 2006 r. O PAŃSTWOWYM RATOWNICTWIE 

MEDYCZNYM (Dz. U. z 2013 r. poz. 757 i 1245) 

 

Art. 3. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) dysponent jednostki - podmiot leczniczy w rozumieniu przepisów o działalności 

leczniczej, w którego skład wchodzi jednostka systemu, o której mowa w art. 32 ust. 

1; 

2) kwalifikowana pierwsza pomoc - czynności podejmowane wobec osoby w stanie 

nagłego zagrożenia zdrowotnego przez ratownika, o którym mowa w art. 13 ust. 1; 

3) lekarz systemu - lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny 

ratunkowej albo lekarz, który ukończył co najmniej drugi rok specjalizacji w 

dziedzinie medycyny ratunkowej, z zastrzeżeniem art. 57; 

4) medyczne czynności ratunkowe - świadczenia opieki zdrowotnej w rozumieniu 

przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych, udzielane przez jednostkę systemu, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2, 
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w warunkach pozaszpitalnych, w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia 

zdrowotnego; 

5) miejsce zdarzenia - miejsce, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące stan nagłego 

zagrożenia zdrowotnego, i obszar, na który rozciągają się jego skutki; 

6) pielęgniarka systemu - pielęgniarkę posiadającą tytuł specjalisty lub specjalizującą 

się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, 

chirurgii, kardiologii, pediatrii, a także pielęgniarkę posiadającą ukończony kurs 

kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i 

intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadającą co najmniej 3-

letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach 

przyjęć lub pogotowiu ratunkowym; 

7) pierwsza pomoc - zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w 

stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w 

miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem wyrobów medycznych i 

wyposażenia wyrobów medycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 

2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, 

poz. 586 i Nr 113, poz. 657), oraz produktów leczniczych wydawanych bez przepisu 

lekarza dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

8) stan nagłego zagrożenia zdrowotnego - stan polegający na nagłym lub 

przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, 

którego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji 

organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia 

natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia; 

9) szpitalny oddział ratunkowy - komórkę organizacyjną szpitala w rozumieniu 

przepisów o działalności leczniczej, stanowiącą jednostkę systemu, o której mowa w 

art. 32 ust. 1 pkt 1, udzielającą świadczeń opieki zdrowotnej osobom w stanie 

nagłego zagrożenia zdrowotnego, spełniającą wymagania określone w ustawie; 

10) zespół ratownictwa medycznego - jednostkę systemu, o której mowa w art. 32 ust. 1 

pkt 2, podejmującą medyczne czynności ratunkowe w warunkach pozaszpitalnych, 

spełniającą wymagania określone w ustawie; 

11) centrum urazowe - wydzieloną funkcjonalnie część szpitala, w rozumieniu przepisów 

o działalności leczniczej, w którym działa szpitalny oddział ratunkowy, w której to 

części specjalistyczne oddziały są powiązane ze sobą organizacyjnie oraz zakresem 

zadań, w sposób pozwalający na szybkie diagnozowanie i leczenie pacjenta 

urazowego, spełniającą wymagania określone w ustawie; 

12) pacjent urazowy - osobę w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego spowodowanego 

działaniem czynnika zewnętrznego, którego następstwem są ciężkie, mnogie lub 

wielonarządowe obrażenia ciała; 

13) obszar działania - obszar działania zespołu ratownictwa medycznego, określony w 

sposób zapewniający realizację parametrów czasów dotarcia, o których mowa w art. 

24, w ramach którego zespół ten będzie dysponowany na miejsce zdarzenia w 

pierwszej kolejności; 

14) rejon operacyjny - rejon określony w wojewódzkim planie działania systemu, 

obejmujący co najmniej jeden obszar działania[.]<;> 

<15) System Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego – 

system teleinformatyczny umożliwiający przyjęcie z centrum powiadamiania 
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ratunkowego, o którym mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie 

powiadamiania ratunkowego (Dz. U. poz. …), zgłoszeń alarmowych, 

dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego, rejestrowanie zdarzeń 

medycznych, prezentację miejsca geograficznego zdarzenia alarmowego oraz 

pozycjonowanie zespołów ratownictwa medycznego.> 

 

Art. 21. 

1. System działa na obszarze województwa na podstawie wojewódzkiego planu działania 

systemu, zwanego dalej "planem", sporządzanego przez wojewodę. 

2. Plan w razie potrzeb podlega aktualizacji. 

3. Plan obejmuje w szczególności: 

1) charakterystykę potencjalnych zagrożeń życia lub zdrowia mogących wystąpić na 

obszarze województwa, w tym analizę ryzyka wystąpienia katastrof naturalnych i 

awarii technicznych w rozumieniu przepisów o stanie klęski żywiołowej; 

2) liczbę i rozmieszczenie na obszarze województwa jednostek systemu, o których 

mowa w art. 32 ust. 1; 

3) obszary działania i rejony operacyjne; 

4) sposób koordynowania działań jednostek systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1; 

5) kalkulację kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego; 

6) sposób współpracy z organami administracji publicznej i jednostkami systemu, o 

których mowa w art. 32 ust. 1, z innych województw, zapewniający sprawne i 

skuteczne ratowanie życia i zdrowia, bez względu na przebieg granic województw; 

7) sposób współpracy jednostek systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1, z 

jednostkami współpracującymi z systemem, o których mowa w art. 15; 

[8) informacje o lokalizacji wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego i 

centrów powiadamiania ratunkowego w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 

r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, 

poz. 353 oraz z 2012 r. poz. 908) i terenach przez nie obsługiwanych;] 

<8) informacje o lokalizacji centrów powiadamiania ratunkowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego;> 

9) opis struktury systemu powiadamiania o stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego w 

celu dokonania przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych zestawienia 

koniecznych łączy telekomunikacyjnych, zapewniających możliwość niezbędnych 

przekierowań połączeń z centrum powiadamiania ratunkowego do właściwych 

jednostek organizacyjnych Policji, Państwowej Straży Pożarnej i dysponenta 

zespołów ratownictwa medycznego[.]<;> 

<10) lokalizację, teren działania i liczbę stanowisk dyspozytorów medycznych, którą 

określa się, przyjmując za kryterium, że jedno stanowisko przypada na każde 

200 tys. mieszkańców, jednak nie mniej niż 2 stanowiska dyspozytorów 

medycznych w lokalizacji.> 

<3a. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu obsługi zgłoszeń przez dyspozytorów 

medycznych wojewoda co roku, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca, 

dokonuje analizy liczby, natężenia i czasu obsługi zgłoszeń. 
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3b. W wyniku analizy, o której mowa w ust. 3a, możliwe jest dostosowanie lokalizacji, 

terenu działania i liczby stanowisk dyspozytorów medycznych, o których mowa w 

ust. 3 pkt 10, do aktualnych potrzeb systemu.> 

4. W planie umieszcza się ponadto: 

1) odpowiednią do potrzeb liczbę szpitalnych oddziałów ratunkowych i ich 

rozmieszczenie, kierując się kryterium zapewnienia odpowiedniego czasu dotarcia z 

miejsca zdarzenia do szpitalnego oddziału ratunkowego oraz liczbą zdarzeń; 

2) wykaz jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania 

świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego; 

3) centrum urazowe wraz z informacją o zakresie świadczeń opieki zdrowotnej, 

niezbędnych do realizacji jego zadań, jeżeli centrum urazowe znajduje się na 

obszarze danego województwa. 

5. Umieszczenie elementów planu: 

1) o których mowa w ust. 4, wymaga uzgodnienia z dyrektorem właściwego 

wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia; 

2) dotyczących sposobu współpracy jednostek systemu, o których mowa w art. 32 ust. 

1, z jednostkami współpracującymi z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 1, 

wymaga uzgodnienia z właściwym: 

a) Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, 

b) Komendantem Wojskowego Obwodu Profilaktyczno-Leczniczego, 

c) komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej, 

d) komendantem wojewódzkim Policji, 

e) komendantem oddziału Straży Granicznej, którego zakres działania obejmuje 

strefę nadgraniczną. 

6. Projekt aktualizacji planu sporządza wojewoda i uzgadnia go z podmiotami, o których 

mowa w ust. 5. 

7. Projekt aktualizacji planu uzgodniony z podmiotami, o których mowa w ust. 5, wojewoda 

przekazuje do zaopiniowania właściwym powiatowym i wojewódzkim jednostkom 

samorządu terytorialnego. Jednostki te przedstawiają opinię w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania projektu aktualizacji planu. 

8. Organy jednostek samorządu terytorialnego i inne podmioty są obowiązane dostarczyć, na 

pisemne żądanie wojewody, wszelkich informacji niezbędnych do sporządzenia projektu 

aktualizacji planu. 

9. Wojewoda przekazuje projekt aktualizacji planu ministrowi właściwemu do spraw 

zdrowia, w celu zatwierdzenia. 

10. Minister właściwy do spraw zdrowia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania projektu 

aktualizacji planu: 

1) może zgłosić zastrzeżenia do poszczególnych postanowień projektu aktualizacji 

planu; 

2) uzupełnia projekt aktualizacji planu o część dotyczącą lotniczych zespołów 

ratownictwa medycznego. 
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11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10 pkt 1, minister właściwy do spraw zdrowia 

odmawia zatwierdzenia projektu aktualizacji planu i zaleca wojewodzie dokonanie 

zmian, określając termin wprowadzenia zmian nie dłuższy niż 7 dni. 

12. Wojewoda zmienia projekt aktualizacji planu zgodnie z zaleceniami ministra właściwego 

do spraw zdrowia i przesyła go ministrowi w celu zatwierdzenia, chyba że w terminie 3 

dni od dnia otrzymania tych zaleceń zgłosi do nich zastrzeżenia. 

13. W terminie 3 dni od dnia otrzymania zastrzeżeń minister właściwy do spraw zdrowia 

rozpatruje je, w razie uwzględnienia - zatwierdza projekt aktualizacji planu albo zaleca 

wojewodzie wprowadzenie zmian w terminie nie dłuższym niż 3 dni. 

14. W przypadku zalecenia wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 13, wojewoda 

zmienia projekt aktualizacji planu zgodnie z zaleceniami ministra właściwego do spraw 

zdrowia. 

15. Plan zostaje zaktualizowany z chwilą zatwierdzenia projektu aktualizacji planu. 

16. Ujednolicony tekst planu, w wersji zaktualizowanej, zatwierdzonej przez ministra 

właściwego do spraw zdrowia, wojewoda podaje do publicznej wiadomości, w 

szczególności przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej. 

17. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowy zakres danych objętych planem oraz poziom ich szczegółowości, 

2) ramowy wzór planu 

- mając na względzie potrzebę zapewnienia sprawnego planowania i nadzoru nad 

systemem oraz utrzymania przejrzystości i jednolitej konstrukcji planów tworzonych w 

poszczególnych województwach; 

3) kryteria kalkulacji kosztów działalności zespołów ratownictwa medycznego, z 

uwzględnieniem kosztów bezpośrednich i pośrednich, związanych z utrzymaniem 

zespołów. 

 

Art. 24. 

1. Wojewoda podejmuje działania organizacyjne zmierzające do zapewnienia następujących 

parametrów czasu dotarcia na miejsce zdarzenia dla zespołu ratownictwa medycznego od 

chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego: 

1) mediana czasu dotarcia - w skali każdego miesiąca - jest nie większa niż 8 minut w 

mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców i 15 minut poza miastem powyżej 10 

tysięcy mieszkańców; 

2) trzeci kwartyl czasu dotarcia - w skali każdego miesiąca - jest nie większy niż 12 

minut w mieście powyżej 10 tysięcy mieszkańców i 20 minut poza miastem powyżej 

10 tysięcy mieszkańców; 

3) maksymalny czas dotarcia nie może być dłuższy niż 15 minut w mieście powyżej 10 

tysięcy mieszkańców i 20 minut poza miastem powyżej 10 tysięcy mieszkańców. 

2. Przyjmuje się, że 0,5% przypadków o najdłuższych czasach dotarcia w skali każdego 

miesiąca nie bierze się pod uwagę w naliczaniu parametrów określonych w ust. 1, z 

zastrzeżeniem, że przypadki te nie podlegają kumulacji pomiędzy miesiącami. 
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<Art. 24a. 

1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej zapewnia utrzymanie oraz 

obsługę techniczną Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 

Medycznego, zwanego dalej „SWD PRM”. Wojewoda zapewnia utrzymanie SWD 

PRM na terenie województwa. 

2. Funkcjonowanie SWD PRM jest finansowane z budżetu państwa, z części, której 

dysponentem jest minister właściwy do spraw administracji publicznej, oraz z 

części, których dysponentami są właściwi wojewodowie. 

3. SWD PRM współpracuje z systemem, o którym mowa w art. 7 i art. 25 ustawy z 

dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. Nr 113, 

poz. 657 i Nr 174, poz. 1039). 

4. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii ministra 

właściwego do spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, parametry 

funkcjonalne SWD PRM, sposób jego funkcjonowania w sytuacjach awaryjnych 

oraz sposób utrzymania, mając na uwadze potrzebę zapewnienia optymalnego 

poziomu współpracy między systemem teleinformatycznym systemu powiadamiania 

ratunkowego i SWD PRM. 

Art. 24b. 

1. SWD PRM zapewnia bezpieczne przetwarzanie danych, w tym kontrolę dostępu 

użytkowników do danych, oraz dokumentuje dokonywane przez nich zmiany, 

umożliwiając w szczególności odtworzenie historii każdego zgłoszenia alarmowego. 

2. Dysponent zespołów ratownictwa medycznego przetwarza dane zarejestrowane w 

SWD PRM, w tym nagrania rozmów telefonicznych, dane osobowe osoby 

zgłaszającej, dane innych osób wskazanych w trakcie przyjmowania zgłoszenia, 

pozycje geograficzne, dane teleadresowe lub opis zdarzenia, i udostępnia je na 

wniosek sądu, prokuratury, Policji lub Narodowego Funduszu Zdrowia. 

3. Mechanizmy, w które jest wyposażony SWD PRM, zapewniają zachowanie ciągłości 

jego funkcjonowania. 

4. SWD PRM zawiera rozwiązania techniczne przeznaczone do szkolenia 

dyspozytorów medycznych. 

Art. 24c. 

1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej jest administratorem danych w 

rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) przetwarzanych w SWD PRM. 

2. Minister może upoważnić dysponentów zespołów ratownictwa medycznego do 

udzielania i cofania, w jego imieniu, upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych w SWD PRM dla osób uczestniczących w przetwarzaniu tych danych. 

3. Dysponent zespołów ratownictwa medycznego, o którym mowa w ust. 2, tworzy i 

aktualizuje ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w 

SWD PRM. 

Art. 24d. 

1. SWD PRM uzyskuje za pośrednictwem centralnego punktu systemu powiadamiania 

ratunkowego, o którym mowa w art. 78 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – 

Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), informacje 
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dotyczące lokalizacji zakończenia sieci, z którego zostało wykonane połączenie do 

numeru alarmowego 112 albo innego numeru alarmowego, oraz dane dotyczące 

abonenta, o których mowa w art. 78 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo 

telekomunikacyjne. 

2. SWD PRM uzyskuje nieodpłatnie dostęp do danych przestrzennych i związanych z 

nimi usług, udostępnianych za pośrednictwem systemu, o którym mowa w art. 40 

ust. 3e ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 

2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r. poz. 805 i 829 oraz z 2014 r. poz. …).> 

 

Art. 26. 

[1. Dysponent jednostki właściwy dla miejsca lokalizacji centrum powiadamiania 

ratunkowego, w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej, zatrudnia dyspozytora medycznego albo zawiera z nim umowę 

cywilnoprawną.] 

<1. Dysponent zespołów ratownictwa medycznego zatrudnia dyspozytora medycznego 

albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną na stanowisku dyspozytora medycznego 

w lokalizacji wskazanej w planie.> 

1a. (uchylony). 

2. Dyspozytorem medycznym może być osoba, która: 

1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 

2) posiada wykształcenie wymagane dla lekarza systemu, pielęgniarki systemu lub 

ratownika medycznego; 

3) przez okres co najmniej 5 lat była zatrudniona przy udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych w pogotowiu ratunkowym, szpitalnym oddziale ratunkowym, oddziale 

anestezjologii i intensywnej terapii lub w izbie przyjęć szpitala. 

3. Dyspozytor medyczny ma prawo i obowiązek doskonalenia zawodowego w różnych 

formach kształcenia. 

<3a. Dyspozytor medyczny wykonuje swoje zadania z wykorzystaniem SWD PRM.> 

4. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, formy, sposób i 

zakres doskonalenia zawodowego dyspozytorów medycznych, mając na celu 

zapewnienie profesjonalnego wykonywania zadań dyspozytora medycznego. 

 

Art. 29. 

[1. W wojewódzkim centrum powiadamiania ratunkowego działają lekarze koordynatorzy 

ratownictwa medycznego w liczbie niezbędnej do zapewnienia całodobowej realizacji 

zadań, o których mowa w ust. 2.] 

<1. W centrum powiadamiania ratunkowego albo w wojewódzkim centrum 

zarządzania kryzysowego działają lekarze koordynatorzy ratownictwa medycznego 

w liczbie niezbędnej do zapewnienia całodobowej realizacji zadań, o których mowa 

w ust. 2.> 

1a. Działalność lekarza koordynatora ratownictwa medycznego jest finansowana z budżetu 

państwa, z części, której dysponentem jest wojewoda. 

2. Do zadań lekarza koordynatora ratownictwa medycznego należy w szczególności: 
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1) nadzór merytoryczny nad pracą dyspozytorów medycznych; 

2) koordynacja współpracy dyspozytorów medycznych w przypadku zdarzeń 

wymagających użycia jednostek systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1, spoza 

jednego rejonu operacyjnego; 

3) udzielanie dyspozytorom medycznym niezbędnych informacji i merytorycznej 

pomocy; 

4) udział w pracach wojewódzkiego zespołu zarządzania kryzysowego; 

5) pełnienie całodobowego dyżuru. 

3. Z lekarzami koordynatorami ratownictwa medycznego wojewoda nawiązuje stosunek 

pracy na podstawie powołania. 

[4. Lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego może być lekarz systemu, który 

posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pracy w szpitalnym oddziale 

ratunkowym lub w zespole ratownictwa medycznego.] 

<4. Lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego może być lekarz, który spełnia 

warunki określone dla lekarza systemu.> 

5. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

wewnętrznych, kierując się koniecznością zapewnienia realizacji zadań, o których mowa 

w ustawie, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres uprawnień i 

obowiązków lekarza koordynatora ratownictwa medycznego. 

 

Art. 38. 

[1. Oznaczenia systemu używają jednostki systemu, centrum powiadamiania ratunkowego, 

wojewódzkiego centrum powiadamiania ratunkowego i lekarz koordynator ratownictwa 

medycznego.] 

<1. Oznaczenia systemu używają jednostki systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1, 

oraz lekarz koordynator ratownictwa medycznego.> 

[2. Jednostka współpracująca z systemem, o której mowa w art. 15 ust. 2, wpisana do 

rejestru może używać oznaczenia systemu.] 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wzór graficzny systemu, będący jego oznaczeniem, 

2) sposób oznakowania: 

a) jednostek systemu, 

b) lekarza koordynatora ratownictwa medycznego, kierującego, osób 

wykonujących medyczne czynności ratunkowe oraz ratowników z jednostek 

współpracujących z systemem, o których mowa w art. 15 ust. 2, 

3) wymagania w zakresie umundurowania członków zespołu ratownictwa medycznego 

- uwzględniając zapewnienie możliwości rozpoznania rodzaju funkcji i zadań 

wykonywanych w systemie przez oznaczone osoby i jednostki. 

 

Art. 42. 

[1. Podczas zdarzeń, w których prowadzone są także działania w zakresie gaszenia pożarów, 

ratownictwa chemicznego, ekologicznego lub technicznego, kierowanie jest prowadzone 
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przez kierującego działaniem ratowniczym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 

sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.] 

<1. Podczas zdarzeń, w których prowadzone są także działania w zakresie gaszenia 

pożarów, ratownictwa chemicznego, ekologicznego lub technicznego, kierowanie jest 

prowadzone przez kierującego działaniem ratowniczym w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 

178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353 oraz z 2012 r. poz. 908).> 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, kierujący koordynuje medyczne czynności 

ratunkowe i wspomaga kierującego działaniem ratowniczym. 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 listopada 2012 r. O ZMIANIE USTAWY – PRAWO 

TELEKOMUNIKACYJNE ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. poz. 1445) 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z 

późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

pkt 1-58 pominięto 

59) art. 75-77 otrzymują brzmienie: 

"Art. 75. Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej, w której świadczone są 

publicznie dostępne usługi telefoniczne, zapewnia użytkownikom 

końcowym możliwość wybierania wieloczęstotliwościowego (DTMF), 

Art. 76. Operator publicznej sieci telekomunikacyjnej, w której świadczone są 

publicznie dostępne usługi telefoniczne, zapewnia przekazywanie 

danych i sygnałów w celu ułatwienia oferowania udogodnień 

prezentacji identyfikacji linii wywołującej i wybierania 

wieloczęstotliwościowego (DTMF), o których mowa w art. 75 i art. 171 

ust. 1, pomiędzy sieciami operatorów państw członkowskich. 

Art. 77. 1. Dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych jest obowiązany 

zapewnić: 

1) swoim użytkownikom końcowym, w tym korzystającym z aparatów 

publicznych, bezpłatne połączenia z numerami alarmowymi; 

2) kierowanie: 

a) połączeń telefonicznych, 

[b) krótkich wiadomości tekstowych (sms)] 

- do numerów alarmowych 112, 997, 998, 999 do właściwego 

terytorialnie wojewódzkiego centrum powiadamiania ratunkowego 

albo centrum powiadamiania ratunkowego oraz połączeń do innych 

numerów alarmowych do właściwych terytorialnie jednostek służb 

ustawowo powołanych do niesienia pomocy. 
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2. Przepis ust. 1 pkt 2 lit. b nie stosuje się do usług świadczonych w 

stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej. 

3. Przepis ust. 1 pkt 2 lit. b stosuje się o ile użytkownik końcowy na 

podstawie warunków obowiązującej umowy o świadczenie usług 

telekomunikacyjnych jest uprawniony do korzystania z usług w 

zakresie wysyłania krótkich wiadomości tekstowych (sms)."; 

pkt 60-147 pominięto 

 

[Art. 23. 

1. Dostawca publicznie dostępnych usług telefonicznych jest obowiązany rozpocząć 

realizację obowiązku, o którym mowa w art. 77 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, w zakresie: 

1) krótkich wiadomości tekstowych (sms), o których mowa w art. 77 pkt 2 lit. b ustawy 

zmienianej w art. 1 - w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia przez ministra 

właściwego do spraw administracji publicznej informacji o gotowości centrów 

powiadamiania ratunkowego i wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego 

do odbioru krótkich wiadomości tekstowych (sms) w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" oraz na stronie podmiotowej Biuletynu 

Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw administracji publicznej; 

2) połączeń do właściwego terytorialnie centrum powiadamiania ratunkowego albo 

wojewódzkiego centrum powiadamiania ratunkowego - w terminie 14 dni od dnia 

ogłoszenia przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej informacji o 

uruchomieniu centrum powiadamiania ratunkowego lub wojewódzkiego centrum 

powiadamiania ratunkowego albo o rozszerzeniu terytorialnego obszaru obsługi 

centrum powiadamiania ratunkowego lub wojewódzkiego centrum powiadamiania 

ratunkowego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" 

oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do 

spraw administracji publicznej. 

2. Do czasu zapewnienia kierowania połączeń do właściwego terytorialnie centrum 

powiadamiania ratunkowego albo wojewódzkiego centrum powiadamiania ratunkowego, 

połączenia do numerów alarmowych 112, 997, 998 i 999, dostawca publicznie 

dostępnych usług telefonicznych kieruje te połączenia do właściwych terytorialnie 

jednostek służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy.] 

 

Art. 28. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem: 

1) art. 1 pkt 50, który wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia; 

2) art. 1 pkt 54 lit. d, pkt 105, pkt 122, pkt 123 w zakresie art. 174a i art. 174d, pkt 125 

oraz pkt 126, które wchodzą w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia; 

[3) art. 1 pkt 59 w zakresie art. 77 ust. 1 pkt 2 lit. b oraz art. 23 ust. 1 pkt 1, które 

wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.;] 

4) art. 1 pkt 130 oraz pkt 131, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.; 

5) art. 10, który wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia. 

 


