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USTAWA

z dnia 11 stycznia 2008 r.

o zmianie ustawy — Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Paƒstwowym Ratownictwie Medycznym1)

Art. 1. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z póên.
zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 77 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dostawca publicznie dost´pnych us∏ug tele-
komunikacyjnych jest obowiàzany zapewniç
kierowanie po∏àczeƒ do numeru alarmowego
„112” do centrum powiadamiania ratunkowe-
go oraz po∏àczeƒ do innych numerów alarmo-
wych do w∏aÊciwych terytorialnie jednostek
s∏u˝b ustawowo powo∏anych do niesienia po-
mocy.”;

2) art. 78 otrzymuje brzmienie:

„Art. 78. 1. Operator publicznej sieci telefonicznej
jest obowiàzany udost´pniaç Prezeso-
wi UKE informacje dotyczàce lokaliza-
cji zakoƒczenia sieci, z którego zosta∏o
wykonane po∏àczenie do numeru alar-
mowego „112” albo innego numeru
alarmowego:

1) w czasie rzeczywistym — w przy-
padku operatora ruchomej publicz-
nej sieci telefonicznej,

2) w trybie wsadowym — w przypadku
operatora stacjonarnej publicznej
sieci telefonicznej

— w celu udost´pnienia tych danych,
za poÊrednictwem systemu, o którym
mowa w ust. 4, odpowiednio centrum
powiadamiania ratunkowego albo
w∏aÊciwym terytorialnie jednostkom
s∏u˝b ustawowo powo∏anych do nie-
sienia pomocy. 

2. Dostawca publicznie dost´pnych
us∏ug telekomunikacyjnych jest obo-
wiàzany nieodp∏atnie przekazywaç
Prezesowi UKE dane, o których mowa

w art. 161 ust. 2 pkt 4—6 i art. 169
ust. 1 pkt 1—3, dotyczàce abonenta lub
zarejestrowanego u˝ytkownika koƒco-
wego us∏ugi przedp∏aconej dla zapew-
nienia funkcjonalnoÊci systemu, o któ-
rym mowa w ust. 4.

3. Informacje dotyczàce lokalizacji zakoƒ-
czenia sieci sà to dla:

1) stacjonarnej publicznej sieci telefo-
nicznej — dok∏adny adres zainstalo-
wania zakoƒczenia sieci;

2) ruchomej publicznej sieci telefonicz-
nej — geograficzne po∏o˝enie urzà-
dzenia koƒcowego u˝ytkownika 
publicznie dost´pnych us∏ug tele-
komunikacyjnych. 

4. Informacje i dane, o których mowa
w ust. 1 i 2, powinny byç przekazy-
wane do systemu, w którym sà gro-
madzone i nieodp∏atnie udost´pniane:

1) centralnemu punktowi systemu
centrów powiadamiania ratunkowe-
go — w przypadku po∏àczeƒ do nu-
meru alarmowego „112” oraz do
numerów alarmowych ustalonych
dla Policji, Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej i pogotowia ratunkowego,
chyba ˝e s∏u˝ba ustawowo powo∏a-
na do niesienia pomocy, wykorzy-
stujàca dany numer alarmowy, po-
siada w∏asny punkt centralny mogà-
cy wspó∏pracowaç z systemem albo

2) innym ni˝ wymienione w pkt 1 s∏u˝-
bom ustawowo powo∏anym do nie-
sienia pomocy — w przypadku po∏à-
czeƒ do innych numerów alarmo-
wych.

5. Dostawca publicznie dost´pnych
us∏ug telekomunikacyjnych przekazu-
je, dla zapewnienia funkcjonalnoÊci
systemu, o którym mowa w ust. 4, ak-
tualne dane, o których mowa w ust. 2,
niezw∏ocznie, jednak nie póêniej ni˝
w ciàgu 24 godzin od dnia zaistnienia
ich zmiany, a je˝eli zmiany takie nie
nastàpi∏y nie rzadziej ni˝ raz w miesià-
cu.

6. Prezes UKE zarzàdza systemem, o któ-
rym mowa w ust. 4, oraz jest upraw-

———————
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji

wdro˝enia dyrektywy 2002/22/WE z dnia 7 marca 2002 r.
w sprawie us∏ugi powszechnej i praw u˝ytkowników od-
noszàcych si´ do sieci i us∏ug ∏àcznoÊci elektronicznej
(Dz. Urz. WE L 108 z 24.04.2002).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362
i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235,
poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 23, poz. 137,
Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556.



niony do przetwarzania zgromadzo-
nych w nim informacji i danych w ce-
lach zwiàzanych z zapewnieniem funk-
cjonalnoÊci systemu.

7. Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, organizacj´ i funkcjono-
wanie systemu, o którym mowa
w ust. 4, oraz warunki gromadzenia
i przekazywania do tego systemu in-
formacji i danych od przedsi´biorcy 
telekomunikacyjnego i ich udost´pnia-
nia centrom powiadamiania ratunko-
wego oraz jednostkom terytorialnym
s∏u˝b ustawowo powo∏anych do nie-
sienia pomocy, bioràc pod uwag´
sprawnoÊç dzia∏ania systemu, a tak˝e
efektywnoÊç niesienia pomocy przez
te s∏u˝by i zapewnienie ciàg∏oÊci
Êwiadczenia przez przedsi´biorc´ tele-
komunikacyjnego us∏ug telekomunika-
cyjnych, dostarczanie sieci telekomu-
nikacyjnych lub udogodnieƒ towarzy-
szàcych.

8. Przekazywanie danych, o którym mo-
wa w ust. 2, nie wymaga zgody abo-
nenta lub zarejestrowanego u˝ytkow-
nika koƒcowego us∏ugi przedp∏aco-
nej.”;

3) w art. 169 uchyla si´ ust. 5;

4) w art. 209 w ust. 1 po pkt 18 dodaje si´
pkt 18a w brzmieniu:

„18a) nie wype∏nia obowiàzku, o którym mowa
w art. 78 ust. 1, 2 i 5”.

Art. 2. W ustawie z dnia 8 wrzeÊnia 2006 r. o Paƒ-
stwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191,
poz. 1410 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166,
poz. 1172) art. 28 otrzymuje brzmienie:

„Art. 28. Centrum powiadamiania ratunkowego
i dyspozytor medyczny majà prawo uzyskaç
za poÊrednictwem systemu, o którym mo-
wa w art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca
2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U.
Nr 171, poz. 1800, z póên. zm.3)), informacje
dotyczàce lokalizacji zakoƒczenia sieci,
z którego zosta∏o wykonane po∏àczenie do
numeru alarmowego „112” albo innego nu-
meru alarmowego oraz dane dotyczàce
abonenta lub zarejestrowanego u˝ytkowni-
ka koƒcowego us∏ugi przedp∏aconej, o któ-
rych mowa w art. 169 ust. 1 ustawy z dnia
16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunika-
cyjne.”.

Art. 3. 1. Przedsi´biorcy telekomunikacyjni obo-
wiàzani sà do dostosowania swoich systemów infor-
matycznych do systemu, o którym mowa w art. 78
ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo tele-
komunikacyjne w brzmieniu nadanym niniejszà usta-
wà, oraz do przekazania informacji i danych do tego
systemu w terminie 2 miesi´cy od dnia jego urucho-
mienia przez Prezesa Urz´du Komunikacji Elektronicz-
nej. Prezes Urz´du Komunikacji Elektronicznej za-
mieszcza informacj´ o uruchomieniu systemu na stro-
nie Biuletynu Informacji Publicznej Urz´du Komunika-
cji Elektronicznej.

2. Do dnia przekazania, o którym mowa w ust. 1,
przedsi´biorcy telekomunikacyjni realizujà obowiàzki,
zawarte w art. 77 ust. 2, art. 78 i art. 169 ust. 5 ustawy
z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne
(w brzmieniu z dnia 3 wrzeÊnia 2004 r., Dz. U. Nr 171,
poz. 1800).

3. Do dnia przekazania, o którym mowa w ust. 1,
centrum powiadamiania ratunkowego i dyspozy-
tor medyczny majà prawo uzyskaç od przedsi´bior-
cy telekomunikacyjnego informacje i dane, o któ-
rych mowa w art. 28 ustawy z dnia 8 wrzeÊnia
2006 r. o Paƒstwowym Ratownictwie Medycznym
(w brzmieniu z dnia 1 stycznia 2007 r., Dz. U. Nr 191,
poz. 1410).

4. Do czasu utworzenia centrów powiadamia-
nia ratunkowego, jednak nie póêniej ni˝ do dnia
31 grudnia 2010 r., informacje i dane, o których mo-
wa w art. 78 ust. 1—3 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. 
— Prawo telekomunikacyjne w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà, uzyskujà równie˝ inne podmioty,
którym w∏aÊciwy miejscowo wojewoda, zgodnie
z art. 61 ustawy z dnia 8 wrzeÊnia 2006 r. o Paƒstwo-
wym Ratownictwie Medycznym, powierzy∏ wyko-
nywanie zadaƒ centrum powiadamiania ratunko-
wego.

5. Do czasu utworzenia centrów powiadamiania
ratunkowego, jednak nie póêniej ni˝ do dnia 31 grud-
nia 2010 r., dostawca publicznie dost´pnych us∏ug 
telekomunikacyjnych jest obowiàzany zapewniç kiero-
wanie po∏àczeƒ, o których mowa w art. 77 ust. 2 usta-
wy z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne,
do podmiotów, którym w∏aÊciwy miejscowo wojewo-
da, zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 wrzeÊnia 2006 r.
o Paƒstwowym Ratownictwie Medycznym, powierzy∏
wykonywanie zadaƒ centrum powiadamiania ratunko-
wego.

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 6 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362
i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600, Nr 235,
poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23, poz. 137,
Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556 oraz z 2008 r. Nr 17,
poz. 101.


