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Warszawa, dnia 10 grudnia 2014 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego 

(druk nr 795) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o systemie powiadamiania 

ratunkowego, zdejmuje z dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych obowiązek 

kierowania krótkich wiadomości tekstowych (sms) do numerów alarmowych innych niż 

numer 112. 

W dotychczasowym stanie prawnym, dostawca publicznie dostępnych usług 

telefonicznych zapewnia swoim użytkownikom końcowym, w tym korzystającym z aparatów 

publicznych, bezpłatne połączenia z numerami alarmowymi oraz kierowanie połączeń 

telefonicznych i 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. 

Zdaniem Wnioskodawców, połączenia telefoniczne do numerów alarmowych w 

przeważającej mierze będą połączeniami głosowymi. Dodatkowo, organizacja systemu 

przesyłania wiadomości sms do wszystkich numerów alarmowych wiąże się z istotnymi 

trudnościami technicznymi. Biorąc pod rozwagę powyższe argumenty, racjonalnym 

rozwiązaniem będzie nałożenie na operatorów telefonicznych obowiązku kierowania krótkich 

wiadomości tekstowych o charakterze alarmowym bezpośrednio do centralnego punktu 

systemu powiadamiania ratunkowego. 

Ponadto, w art. 1 w pkt 2 noweli zaproponowano, aby obowiązek kierowania 

wiadomości sms na numer 112 nie dotyczył usług świadczonych w roamingu 
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międzynarodowym. Poprawka taka jest uzasadniona brakiem jednolitych, międzynarodowych 

rozwiązań techniczno-organizacyjnych, określających zasady współpracy między 

operatorami sieci komórkowych rożnych krajów w zakresie przekazywania wiadomości pod 

numery alarmowe. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 81. posiedzeniu w dniu 5 grudnia b.r. pochodziła z 

przedłożenia poselskiego. Projekt wpłynął do Sejmu w dniu 27 listopada 2014 r. (druk 

sejmowy nr 2960) i został skierowany do pierwszego czytania w Komisji Administracji i 

Cyfryzacji. Ustawa nie była przedmiotem zmian o charakterze merytorycznym. 

Za przyjęciem ustawy głosowało 411 posłów, przy 2 głosach przeciw i braku głosów 

wstrzymujących się. 

 

III. Uwagi 

1) Zgodnie z art. 2 noweli, opiniowana ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 

aktów prawnych wprowadza zasadę, że akty normatywne, zawierające przepisy 

powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po 

upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi 

termin dłuższy. Wejście w życie aktu prawa powszechnie obowiązującego z dniem jego 

ogłoszenia w dzienniku urzędowym powinno być stosowane wyjątkowo - jeżeli 

natychmiastowego wejścia w życie takiego aktu wymaga ważny interes państwa i 

zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. 

2) W art. 1 w pkt 1 noweli (art. 20 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy zmienianej), posłużono się 

określeniem „centralny punkt systemu powiadamiania ratunkowego, o którym mowa w 

art. 78 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne” podczas 

gdy w tym ostatnim przepisie użyto pojęcia „centralny punkt systemu centrów 

powiadamiania ratunkowego”.  
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Główny legislator
 


