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Do druku nr 2960 

Pan Radosław Sikorski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej .Polskiej 

w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego 

(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Waldemar Sługocki) 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: 
Monitor Polski z 2012 r. poz. 32, ze zm.) sporządza się następującą opinię: 

l. Przedmiot projektu ustawy 
Poselski projekt ustawy przewiduje zmianę art. 20 ustawy z dnia 22 

listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. poz. 1635). 
Projektowany przepis · nakłada na dostawców publicznie dostępnych usług 

telefonicznych obowiązki w zakresie bezpłatnych połączeń z numerami 
alarmowymi oraz kierowania połączeń telefonicznych do numerów alarmowych 
112, 997, 998 i 999 do właściwego terytorialnie centrum powiadamiania 
ratunkowego oraz połączeń telefonicznych do innych numerów alarmowych do 
właściwych terytorialnie jednostek służb ustawowo powołanych do niesienia ., 
pomocy, a także kierowania krótkich wiadomości tekstowych do numeru 
alarmowego 112 do centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego. 

Obowiązek kierowania krótkich wiadomości tekstowych do centralnego 
punktu systemu powiadamiania ratunkowego ma nie dotyczyć usług 
świadczonych w stacj onamej publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz usług 
świadczonych w roamingu międzynarodowym, chyba że użytkownik końcowy 
na podstawie obowiązującej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych 
będzie uprawniony do korzystania z usług w zakresie wysyłania krótkich 
wiadomości tekstowych. 

W stosunku do uchwalonego tekstu ustawy zmiana dotyczy przede 
wszystkim krótkich wiadomości tekstowych. Zgodnie z art. 20 ust. l pkt 2 lit. b 
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. w związku z .art. 36 ustawy, od dnia l stycznia 2015 r. krótkie wiad~mości 
tekstowe do numerów alarmowych mają być, tak samo jak połąbzęnia 
telefoniczne, kierowane do właściwych terytorialnie centrów powiadamiania 
ratunkowego. Projekt rozszerza ·także wyjątek spod obowiązku kierowania 
krótkich wiadomości tekstowych do numeru alarmowego o usługi świadczone w 
roamingu międzynarodowym. · 

Ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia. 

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy 
Kwestie zawarte w projekcie ustawy uregulowane są w dyrektywie 

2002/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie 
u~ługi powszechnej i związanych z sieciami i usługami łączności elektronicznej 
praw użytkowników (dyrektywa o usłudze powszechnej) (Dz. Urz. WE L l 08 z 
24.4.2002 r., s. 51, ze zm.). 

Zgodnie z postanowieniami dyrektywy państwa członkowskie zobowiązane 
są do zapevvnienia · możliwości dokonywania wywołań alarmowych z 
publicznych płatnych automatów telefonicznych przy użyciu jednego 
europejskiego numeru alarmowego "112" oraz innych ·krajowych numerów 
·alarmowych, w obu przypadkach bezpłatnie i bez konieczności stosowania 
jakiejkolwiek formy płatności (art. 6 ust. 3). Ponadto państwa członkowskie 
mają zapewnić, aby wszyscy użytkownicy końcowi usług łączności 
elektronicznej polegających na inicjowaniu krajowych wywołań npmeru lub 
numerów istniejących w krajowym planie numeracji telefonicznej, w tym także 
użytkownicy publicznych automatów telefonicznych, mogli kontaktować się ze 
służbami ratunkowymi bezpłatnie i bez konieczności użycia jakiegokolwiek 
środka płatniczego, za pośrednictwem jednolitego europejskiego ·numeru 
alarmowego· "112" oraz za pośrednictwem jaki~gokolwiek krajowego .numeni 
alarmowego określonego przez państwa członkowskie ( art. 26 ust. l i 2). 

3. Analiza przepisóf projektu pod kątem ustalonego stanu prawa Unii· 
Europejskiej ; . . 

Projekt ustawy, w. zakresie w jakim zobowiązuje dostawców publiczpie 
dostępnych usług telefónicznych · do zapewnienia swoim użytkownikom 
końcowym bezpłatnych pOłączeń z numerami alarmowymi oraz do kierowania 
połączeń ·telefonicznych do właściwych terytorialnie centrów powiadamiania 
ratunkowego jest zgodny z przepisami dyrektywy. 

Przewidziane w p~ojekcie. wyłącżenia dotyczące krótkich wiadomości 
tekstowych nie są sprzeczne z przepisami dyrektywy. 
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4. Konkluzja 
Poselski projekt ustawy o zmiame ustawy o systemie powiadamiania · 

ratunkowego jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Szef Kancelarii Sejmu 

rt.~~· ~ch Czapla 
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Pan Radosław Sikorski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

w sprawie stwierdzenia, czy posełski projekt ustawy o zmianie ustawy 
systemie powiadamiania ratunkowego (przedstawiciel wnioskodawców: 

poseł Waldemar Sługocki) jest projektem ustawy wykonującej prawo Uńii 
Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu 

Poselski projekt ustawy przewiduje zmianę art. 20 ustawy z dnia 22 
listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. poz. 1635). 
Projektowany przepis nakłada na dostawców publicznie dostępnych usług 

telefonicznych obowiązki w zakresie bezpłatnych połączeń z numerami 
alarmowymi oraz kierowania połączeń telefonicznych do numerów alarmowych 
112, 997, 998 i 999 do właściwego terytorialnie centrum powiadamiania 
ratunkowego oraz połączeń telefonicznych do innych numerów alarmowych do 
właściwych terytorialnie jednostek służb ustawowo powołanych do niesienia 
pomocy, a także kierowania krótkich wiadomości tekstowych do numeru 
alarmowego 112 do centralnego punktu systemu powiadamiania ratunkowego. 

Obowiązek kierowania krótkich wiadomości tekstowych do centralnego 
punktu systemu powiadamiania ratunkowego ma nie dotyczyć usług 
świadczonych w stacjonarnej -publicznej sieci telekomunikacyjnej oraz usług 
świadczonych w roamingu międzynarodowym, chyba że użytkownik końcowy 
na podstawie obowiązującej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych 
będzie uprawniony do korzystania z usług w zakresie wysyłania krótkich 
wiadomości tekstowych. 

Projekt ustawy jest objęty zakresem regulacji prawa Unii Europejskiej. Nie. 
zawiera jednak przepisów mających na celu wykonanie prawa Unii 
Europ ej ski ej. 
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Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego 
nie jest projektem ustawy wykonującej prawo UE w rozumieniu art. 95a ust. 3 
regulaminu Sejmu. 

Szef Kancelarii Sejmu 

dcb~ 
Lech Czapla . 
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