
Projekt z 21 stycznia 2020 r. 

USTAWA 

z dnia 2020 r. 

o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego 

Art. 1. W ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1077) wprowadza się następujące zmiany: 

1) wart. 2: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) obsłudze zgłoszeń ałarmowych - należy przez to roziunieć zespół czynności 

mających na celu odbiór zgłoszenia alarmowego, zakwalifikowanie tego 

zgłoszenia, przekazanie go z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego 

drogą elektroniczną do właściwego merytorycznie, ze względu na rodzaj 

zgłoszenia podmiotu ratowniczego, a w przypadku gdy zachodzi taka 

potrzeba - przekierowanie połączenia telefonicznego do Policji, Państwowej 

Straży Pożarnej, dyspozytorni medycznej lub innego podmiotu, a także 

monitorowanie statusu tego zgłoszenia w systemie teleinformatycznym;", 

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) sieci teleinformatycznej na potrzeby obsługi numerów alarmowych - należy 

przez to rozumieć sieć teleinformatyczną łączącą centra powiadamiania 

ratunkowego, jednostki organizacyjne Policji, Państwowej Straży Pożarnej, 

urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia, dyspozytornie 

medyczne, dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, służącą do 

wymiany danych dotyczących zgłoszenia alarmowego przez interfejs 

komunikacyjny systemów teleinformatycznych i umożliwiającą dostęp do 

danych przestrzennych, informacji dotyczących lokalizacji zakończenia sieci, 

z którego zostało wykonane połączenie na numer alarmowy oraz danych 

dotyczących abonenta;". 
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c) po pkt 5 dodaje się pkt 6—8 w brzmieniu: 

„6) podmiot ratowniczy - należy przez to rozumieć jednostkę Policji, Państwowej 

Straży Pożarnej, dyspozytornię medyczną oraz podmiot, do którego zadań 

należy ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, mienia 

lub środowiska, którego numer telefoniczny jest obsługiwany w ramach 

systemu; 

7) inny podmiot - należy przez to rozumieć podmiot, do którego zadań należy 

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

środowiska, którego numer telefoniczny nie jest obsługiwany w ramach 

systemu; 

8) aplikacja mobilna - aplikacja umożliwiająca wysyłanie do centrum 

powiadamiania ratunkowego, za pośrednictwem krótkich wiadomości 

tekstowych (sms), zgłoszeń alarmowych, będąca integralną częścią systemu 

teleinformatycznego."; 

2) w art. 3 ust. 5-7 otrzymują brzmienie: 

„5. System współpracuje z Policją, Państwową Strażą Pożarną i dyspozytorniami 

medycznymi, w celu podjęcia działań ratowniczych w związku z otrzymanym 

zgłoszeniem alarmowym, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego i sieci 

teleinformatycznej na potrzeby obsługi numerów alarmowych. 

6. System współpracuje z innymi ruż wymienione w ust. 5 podmiotami, w celu 

podjęcia działań ratowniczych w związku z otrzymanym zgłoszeniem alarmowym, przy 

wykorzystaniu systemu teleinformatycznego i sieci teleinformatycznej na potrzeby 

obsługi numerów alarmowych lub innej sieci teleinformatycznej. 

7. Policja, Państwowa Straż Pożarna, dyspozytornie medyczne lub inne podmioty, 

dysponują własne zasoby ratownicze."; 

3) w art. 5 ust. 2 i 4 otrzymują brzmienie: 

„2. Po uzgodnieniu podmioty, o których mowa w ust. 1, składają wnioski do ministra 

właściwego do spraw administracji publicznej o włączenie swojego numeru 

teleforucznego do systemu." 

„4. W przypadku rezygnacji z obsługi swojego numeru telefonicznego w ramach 

systemu podmioty, o których mowa w ust. 1, składają wnioski do ministra właściwego do 

spraw administracji publicznej o jego wyłączenie z systemu, wskazując termin tego 

wyłączenia."; 
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4) w art. 8 w ust. Iwpkt 1: 

a) lit. d i e otrzymują brzmienie: 

„d) przekazanie, gdy zachodzi taka potrzeba, zgromadzonych danych drogą 

elektroniczną z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, 

a w uzasadnionych przypadkach wraz z przekierowaniem połączenia 

telefonicznego, zgodnie z kwalifikacją zgłoszenia, do podmiotów 

ratowniczych, 

e) wymiana danych o zgłoszeniach alarmowych przetwarzanych w systemie 

teleinformatycznym, zgodnie z zakresem określonym na podstawie art. 5 ust. 6 

pkt4 oraz art. 13 ust. 3 pkt3, z podmiotami ratowniczymi lub irmymi 

podmiotami;", 

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) wymiana informacji i danych, z wyłączeniem danych osobowych, na potrzeby 

analiz z podmiotami ratowniczymi."; 

5) po art. 8 dodaje się art. 8a w brzmieniu: 

„Art. 8a. 1. Do obsługi zgłoszeń alarmowych są zatrudniani operatorzy numerów 

alarmowych, starsi operatorzy numerów alarmowych, koordynatorzy oraz 

koordynatorzy - trenerzy, w liczbie zapewniającej sprawną obsługę tych zgłoszeń. 

2. Operator numerów alarmowych, starszy operator numerów alarmowych, 

koordynator, koordynator - trener podczas obsługi zgłoszeń alarmowych kierowanych do 

centrum powiadamiania ratunkowego korzysta z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 

6 czerwca 1997 r. - Kodeks kamy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128) dla funkcjonariuszy 

publicznych."; 

6) art. 9 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 9. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) organizację centrum oraz kryteria tworzenia oddziałów centrum, o których mowa 

w art. 6 ust. 3, 

2) sposób funkcjonowania centrum, realizacji zadań i nadzom nad pracą operatorów 

numerów alarmowych, starszych operatorów numerów alarmowych, 

koordynatorów, koordynatorów - trenerów, w tym wzory karty oceny pracy oraz 

karty oceny kompetencji. 
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3) ogólne procedury obsługi zgłoszeń alarmowych oraz sposób opracowywania 

i aktualizacji szczegółowych procedur, 

4) ogólne procedury obsługi zgłoszeń alarmowych w przypadku, o którym mowa 

w art. 8 ust. 2, oraz sposób opracowywania i aktualizacji szczegółowych procedur, 

5) maksymalną liczbę operatorów numerów alarmowych, starszych operatorów 

numerów alarmowych, koordynatorów, koordynatorów - trenerów i sposób jej 

podziału na poszczególne centra 

- uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnej obsługi zgłoszeń alarmowych."; 

7) art. 12 i art. 13 otrzymują brzmienie: 

„Art. 12. Policja, Państwowa Straż Pożarna i dyspozytornie medyczne zapewniają 

warunki techniczne i organizacyjne umożliwiające przyjęcie zgłoszeń alarmowych 

kierowanych z centrum za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w celu podjęcia 

działań ratowniczych, w związku z otrzymanym zgłoszeniem alarmowym. 

Art. 13. 1. System teleinformatyczny łączy się i wymienia dane z systemami 

teleinformatycznymi Policji, Państwowej Straży Pożamej oraz dyspozytomi medycznej 

przez sieć teleinformatyczną na potrzeby obsługi numerów alarmowych. 

2. Połączenie i wymiana danych między systemami, o których mowa w ust. 1, są 

realizowane przez interfejs komunikacyjny, który zapewnia wzajenme przekazywanie: 

1) zgromadzonych danych dotyczących treści zgłoszenia alarmowego, w tym danych 

osoby zgłaszającej i innych osób, których dotyczy zgłoszenie, oraz nagrań rozmów 

telefonicznych; 

2) połączeń telefonicznych związanych z obsługą zgłoszeń alarmowych; 

3) informacji o statusach zgłoszeń alarmowych, w tym potwierdzenie: 

a) przyjęcia zgłoszenia alarmowego przez systemy teleinformatyczne Policji, 

Państwowej Straży Pożamej oraz dyspozytomi medycznej, 

b) przyjęcia zgłoszenia alarmowego przez dyspozytora, 

c) zadysponowania zasobów ratowniczych, 

d) zakończenia działań ratowniczych. 

3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, w porozumieniu 

z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz ministrem właściwym do spraw 

zdrowia określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wymagania funkcjonalne dla systemu teleinformatycznego, 

2) wymagania funkcjonalne dla interfejsu komunikacyjnego. 
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3) zakres informacji przekazywanych za pośrednictwem interfejsu komunikacyjnego, 

4) warunki współpracy systemu teleinformatycznego z Policją, Państwową Strażą 

Pożarną oraz dyspozytornią medyczną 

- mając na uwadze potrzebę sprawnego przekazania zgłoszenia alarmowego między 

systemem teleinformatycznym a Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz dyspozytornią 

medyczną."; 

8) art. 16-18 otrzymują brzmienie: 

„Art. 16. 1. Operatorem numerów alarmowych może być osoba, która: 

1) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe; 

2) posługuje się co najmniej jednym językiem obcym w stopniu komunikatywnym; 

3) ukończyła szkolenie podstawowe operatorów numerów alarmowych, zdała egzamin 

z części teoretycznej i z części praktycznej; 

4) posiada certyfikat operatora numerów alarmowych; 

5) jest obywatelem polskim; 

6) korzysta z pełni praw publicznych; 

7) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 

2. Starszym operatorem numerów alarmowych może być osoba, która: 

1) spełnia warunki określone w ust. 1; 

2) posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w obsłudze zgłoszeń alarmowych na 

stanowisku operatora numerów alarmowych; 

3) w ciągu dwóch lat odbyła co najmniej 4 obowiązkowe szkolenia w ramach 

doskonalenia zawodowego; 

4) uzyskała wynik co najmniej 80% z każdego z obowiązkowych szkoleń 

doskonalących; 

5) uzyskała wynik co najmniej 80% z dwóch rocznych ocen pracy sporządzonych przez 

kierownika centrum lub jego zastępcę; 

6) uzyskała pozytywną opinię kierownika centrum lub jego zastępcy. 

3. Koordynatorem może być osoba, która: 

1) spełnia warunki określone w ust. 1; 

2) posiada co najmniej roczne doświadczenie w obsłudze zgłoszeń alarmowych na 

stanowisku starszego operatora numerów alarmowych; 
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3) w ciągu dwóch lat odbyła co najmniej 4 obowiązkowe szkolenia w ramach 

doskonalenia zawodowego; 

4) uzyskała wynik co najmniej 80% z każdego z obowiązkowych szkołeń 

doskonalących; 

5) uzyskała wynik co najmniej 80% z dwóch rocznych ocen pracy sporządzonych przez 

kierownika centrum lub jego zastępcę; 

6) uzyskała pozytywną ocenę kompetencji sporządzoną przez kierownika centrum łub 

jego zastępcę oraz psychołoga. 

4. Koordynatorem - trenerem może być osoba, która; 

1) spełnia warunki określone w ust. 1; 

2) posiada co najmniej roczne doświadczenie w obsłudze zgłoszeń alarmowych na 

stanowisku starszego operatora numerów alarmowych; 

3) wciągu dwóch lat odbyła co najmniej 4 obowiązkowe szkołenia w ramach 

doskonalenia zawodowego; 

4) uzyskała co najmniej 90% wynik z każdego z obowiązkowych szkołeń 

doskonalących; 

5) uzyskała co najmniej 90% wynik z dwóch rocznych ocen pracy sporządzonych przez 

kierownika centrum lub jego zastępcę; 

6) uzyskała pozytywną ocenę kompetencji sporządzoną przez kierownika centrum lub 

jego zastępcę oraz psychologa. 

5. W przypadku, gdy osoba przystępująca do egzaminu, o którym mowa w ust. 1 

pkt 3, nie uzyskała wyniku pozytywnego z całości łub z części egzaminu albo nie 

przystąpiła do niego w całości lub do jego części z powodu choroby potwierdzonej 

zaświadczeniem lekarskim lub wskutek działania siły wyższej, może przystąpić ponownie 

tylko raz do egzaminu lub jego części, w najbliższym wyznaczonym terminie bez odbycia 

powtómego szkolenia. Ponowny egzamin nie może być przeprowadzony wcześniej niż 

w 14 dniu od dnia pierwszego egzaminu. 

6. Pierwsza umowa o pracę zawierana z osobą zatrudnianą na stanowisko operatora 

numerów alarmowych zawierana jest na czas określony 6 miesięcy. 

Art. 17. 1. Operator numerów alarmowych, starszy operator numerów alarmowych, 

koordynator, koordynator - trener, w celu potwierdzenia posiadanych kwalifikacji 

realizuje szkolenia w ramach doskonalenia zawodowego. 
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2. Kierownik centrum lub jego zastępca dokonują okresowej oceny operatorów 

numerów alarmowych, starszych operatorów numerów alarmowych, koordynatorów i 

koordynatorów - trenerów przy użyciu karty oceny pracy. 

3. Kierownik centrum lub jego zastępca oraz psycholog dokonują okresowej oceny 

koordynatorów i koordynatorów - trenerów przy użyciu karty oceny kompetencji. 

4. W przypadku niewykonywania zadań obsługi zgłoszeń alarmowych na 

stanowisku operatora numerów alarmowych, starszego operatora numerów alarmowych, 

koordynatora, koordynatora - trenera przez 2 lata, ponowne podjęcie zadań obsługi 

zgłoszeń alarmowych jest poprzedzone szkoleniem podstawowym operatorów numerów 

alarmowych oraz zdaniem egzaminu, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 3. 

Art. 18. 1. W urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw administracji 

publicznej tworzy się „Krajowe Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania 

Ratunkowego", zwane dalej „KCM SPR". 

2. Do zadań KCM SPR należy: 

1) utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego; 

2) zachowanie ciągłości funkcjonowania systemu teleinformatycznego; 

3) opracowywanie kryteriów oceny pracy centrum, operatorów numerów alarmowych, 

starszych operatorów numerów alarmowych, koordynatorów, koordynatorów -

trenerów; 

4) przygotowywanie i prowadzenie szkoleń podstawowych dla operatorów numerów 

alarmowych; 

5) przygotowywanie i prowadzenie szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego dla 

operatorów numerów alarmowych, starszych operatorów numerów alarmowych 

koordynatorów, koordynatorów - trenerów; 

6) opracowywanie szczegółowego programu szkolenia: 

a) podstawowego dla operatorów numerów alarmowych, 

b) w ramach doskonalenia zawodowego dla operatorów numerów alarmowych, 

starszych operatorów numerów alarmowych, koordynatorów, koordynatorów -

trenerów; 

7) prowadzenie platformy szkoleniowej (e-leaming) dla pracowników centrum; 

8) nadzór nad przestrzeganiem procedur obsługi zgłoszeń alarmowych, 

w szczególności poprzez sporządzanie kwartalnej oceny pracy centrum; 
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9) współpraca międzynarodowa w zakresie funkcjonowania systemu powiadamiania 

ratunkowego na ternie krajów Unii Europejskiej; 

10) działania związane z upowszechnianiem wiedzy o numerach alarmowych; 

11) wykonywanie irmych czyrmości mających na celu zapewnienie jednolitych 

standardów obsługi zgłoszeń alarmowych. 

3. Finansowanie zadań KCM SPR odbywa się z budżetu państwa, z części, której 

dysponentem jest miruster właściwy do spraw administracji publicznej."; 

9) po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu: 

„Art. 18a. 1. Szkolenie operatorów numerów alarmowych, starszych operatorów 

numerów alarmowych, koordynatorów i koordynatorów - trenerów jest prowadzone przez 

wykładowców lub instruktorów. 

2. Wykładowcą lub instruktorem jest: 

1) osoba, która posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie 

obsługi zgłoszeń alarmowych, albo; 

2) lekarz systemu, pielęgniarka systemu albo ratownik medyczny, w rozumieniu 

ustawy z diua 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 993 i 1590), którzy posiadają co najmniej dwuletnie 

doświadczenie zawodowe w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych 

w rozumieniu tej ustawy, albo; 

3) psycholog, który posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe 

w zakresie związanym z interwencjami kryzysowymi, w rozumieruu ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622, 1690, 

1818 12473). 

3. Minister właściwy do spraw admirustracji publicznej określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) organizacj ę, sposób i tryb przeprowadzania szkolenia podstawowego dla operatorów 

numerów alarmowych, 

2) orgaruzację, sposób i tryb przeprowadzania szkolenia w ramach doskonalenia 

zawodowego dla pracowników centrum, 

3) rodzaje zajęć dydaktycznych oraz ich wymiar czasowy, 

4) wymagarua dotyczące bazy dydaktycznej, 

5) szczegółowe warunki, formę i tryb przeprowadzania egzaminu, o którym mowa 

wart. 16 ust. 1 pkt 3, 
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6) wzór certyfikatu operatora numerów alarmowych 

- uwzględniając konieczność zapewnienia jednakowego poziomu wiedzy i umiejętności 

zdobytych przez pracowników centrum podczas szkolenia."; 

10) w art. 19: 

a) ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) podłączenie do sieci teleinformatycznej na potrzeby obsługi numerów 

alarmowych Policji, Państwowej Straży Pożarnej, dyspozytorni medycznej, 

dysponentów zespołów ratownictwa medycznego oraz podmiotów 

udostępniających informacje, dane lub usługi, o których mowa w art. 14;", 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Z budżetu państwa, z części, których dysponentami są właściwi 

wojewodowie, są finansowane: budowa, rozbudowa, utrzymanie i funkcjonowanie 

centrów, w tym obsługa zgłoszeń alarmowych, upowszecłmianie wiedzy o numerach 

alarmowych."; 

11) po art. 20 dodaje się art. 20a w brzmieniu: 

„Art. 20a.l. Minister właściwy do spraw administracji publicznej udostępnia 

aplikację mobilną. 

2. Warunkiem korzystania z aplikacji mobilnej jest rejestracja użytkownika, który 

dokonał jej pobrania. 

3. Dane wprowadzone do aplikacji mobilnej, w tym dane osobowe użytkownika 

rejestrującego się w aplikacji mobilnej przetwarzane są w systemie 

teleinformatycznym."; 

12) w art. 29 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. Do czasu zapewnienia kierowania połączeń do numerów alarmowych 997, 998 

i 999 do właściwego terytorialnie centrum powiadamiania ratunkowego, dostawca 

publicznie dostępnych usług telefonicznych kieruje te połączenia do właściwych 

terytorialnie jednostek Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz dyspozytomi 

medycznych. 

4. Do czasu zapewnienia kierowania połączeń do numerów alarmowych 997, 998 

i 999 do właściwego terytoriałnie centrum powiadamiania ratunkowego, właściwe 

terytoriałnie jednostki Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz dyspozytornie medyczne 

odbierają zgłoszenia alarmowe kierowane do tych numerów."; 
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13) wart. 32: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Do osiągnięcia przez interfejs komunikacyjny funkcjonalności, o których mowa 

wart. 13 ust. 2, umożliwiających łączenie i wymianę danych między systemem 

teleinformatycznym systemu powiadamiania ratunkowego i Systemem Wspomagania 

Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, przekazywanie zgłoszeń alarmowych 

z centrum powiadamiania ratunkowego do dyspozytorni medycznej następuje w drodze 

połączeń telefonicznych."; 

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Przekazywanie zgłoszeń z centrum powiadamiania ratunkowego do 

dyspozytomi medycznej drogą elektroniczną za pomocą interfejsu komunikacyjnego 

następuje po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, o którym mowa w ust. 4."; 

14) wart. 35: 

a) w ust. 1: 

- wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, w częściach ministra 

właściwego do spraw administracji publicznej, ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych oraz wojewodów w zakresie systemu powiadamiania 

ratunkowego, będących skutkiem finansowym ustawy, wynosi 910 711 278 zł, 

z tego:", 

- pkt 7-10 otrzymują brzmienie: 

„7) w2020r.-118 147 379zł; 

8) w 2021 r.-123 000 875 zł; 

9) w 2022 r.- 133 136 891 zł; 

10) w 2023 r. - 128 268 600 zł."; 

b) w ust. 5 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„5 Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa, w częściach ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych w zakresie dotyczącym współpracy Policji, 

Państwowej Straży Pożarnej, dyspozytomi medycznych i ministra właściwego do 

spraw zdrowia z systemem powiadamiania ratunkowego oraz wojewodów 

w zakresie dotyczącym współpracy Państwowej Straży Pożarnej z systemem 

powiadamiania ratunkowego, będących skutkiem finansowym ustawy, wynosi 

342 173 239 zł, z tego:". 
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Art. 2. W terminie nie dłuższym ruż dwa lata od dnia wejścia w życie niiuejszej ustawy 

osoba zatrudniona jako operator numerów alarmowych może zostać zatrudniona na 

stanowisku: 

1) starszego operatora numerów alarmowych, j eżeli: 

a) obsługiwała zgłoszenia alarmowe przez okres nie krótszy niż 2 lata, 

b) uzyskała pozytywną opinię kierownika centrum lub jego zastępcy, 

c) na podstawie karty oceny uzyskała wynik co najmniej 80%; 

2) koordynatora, jeżeli: 

a) obsługiwała zgłoszenia alarmowe przez okres nie krótszy niż 3 lata, 

b) uzyskała pozytywną opinię kierownika centrum lub jego zastępcy, 

c) na podstawie karty oceny uzyskała wynik co najnmiej 80%; 

3) koordynatora - trenera, j eżeli: 

a) obsługiwała zgłoszenia alarmowe przez okres nie krótszy niż 3 lata, 

b) uzyskała pozytywną opinię kierownika centrum lub jego zastępcy, 

c) na podstawie karty oceny, uzyskała wynik, co najmniej 90%, 

d) uczestniczyła w charakterze instruktora w co najmniej 2 szkoleniach. 

Art. 3. Certyfikaty operatora numerów alarmowych ważne w dniu wejścia w życie 

niniejszej ustawy uznaje się za ważne bezterminowo. 

Art. 4. Szkolenia, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, powierzone 

do prowadzenia wojewodzie lub innemu podmiotowi są realizowane na podstawie 

dotychczasowych przepisów do dnia wejścia w życie art. 18 ust. 2 pkt 3-8 nowelizowanej 

ustawy. 

Art. 5. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie: 

1) art. 9 ustawy zmienianej wart. 1, zachowują moc do dnia wejścia wżycie przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 9 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia 

w życie niniejszej ustawy; 

2) art. 13 ust. 3 ustawy zmienianej wart. 1, zachowują moc do dnia wejścia wżycie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy zmienianej 

w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy 

od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy; 
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3) art. 18 ust 3 ustawy zmienianej wart. 1, zaehowują moc do dnia wejścia wżycie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy zmienianej 

w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy 

od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 

pkt 8 niniejszej ustawy, w zakresie art. 18 ust. 2 pkt 3-8 ustawy, o której mowa w art.l, które 

wchodzą w życie w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Za zgodność pod względem 
pi'a%vn)'in, legislacyjnym 

i redakcyjnym 





UZASADNIENIE 

Zasadniczym celem projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania 

ratunkowego jest konieczność i potrzeba przeprowadzenia zmian w organizacji i 

funkcjonowaniu centrów powiadamiania ratunkowego (CPR), reorganizacji zadań związanych 

z przygotowywaniem i przeprowadzaniem szkoleń pracowników centrów powiadamiania 

ratunkowego, wprowadzenie nadzoru nad pracą centrów i pracowników CPR zarówno na 

poziomie lokalnym, jak i centralnym, uregulowanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem 

aplikacji mobilnej Alarm 112, służącej do przekazywania zgłoszeń alarmowych w formie 

krótkich wiadomości tekstowych (sms). 

System powiadamiania ratunkowego jest systemem krytycznym z punktu widzenia 

bezpieczeństwa obywateli. Efektem jego wdrożenia jest poprawa dostępności powiadamiania 

ratunkowego i skrócenie czasu oczekiwania na reakcję służb ratunkowych na zgłoszenie, a tym 

samym poprawa bezpieczeństwa obywateli i zwiększenie efektywności współdziałania służb. 

W regulacji zastąpiono dysponenta zespołów ratownictwa medycznego pojęciem 

dyspozytorni medycznej, która została uregulowana w znowelizowanych zapisach ustawy o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 993 i 1590). Do dnia 31 

grudnia 2020 r. dyspozytomia medyczna jest komórką organizacyjną dysponenta zespołów 

ratownictwa medycznego wskazaną w wojewódzkim planie działania systemu, utworzoną w 

celu przyjmowania i obsługi zgłoszeń alarmowych przekazywanych z centrów powiadamiania 

ratunkowego, przyjmowania powiadomień o zdarzeniu oraz wykonywania zadań przez 

dyspozytorów medycznych. Natomiast od dnia 1 stycznia 2021 r. dyspozytomia medyczna 

będzie komórką organizacyjną urzędu wojewódzkiego. Dane zbierane podczas obsługi 

zgłoszeń alarmowych w centrach powiadamiania ratunkowego są przekazywane za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego, bądź w razie braku takiej możliwości drogą 

połączenia telefonicznego, do stanowisk dyspozytorów medycznych, funkcjonujących w 

dyspozytomi medycznej. 

Na potrzeby rozdziału zasad współpracy przy obsłudze zgłoszeń alarmowych 

wprowadzono definicję podmiotu ratowniczego oraz innego podmiotu. Poprzez podmiot 

ratowniczym, z którym współpracuje oraz wymienia dane za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego centmm powiadamia ratunkowego należy rozumieć jednostkę Policji, 

Państwowej Straży Pożarnej, dyspozytomię medyczną oraz podmiot do zadań którego należy 
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ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, mienia lub środowiska, 

którego numer telefoniczny jest obsługiwany w ramach systemu. Przez inny podmiot należy 

rozumieć podmiot, do którego zadań należy ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, mienia lub środowiska, którego numer telefoniczny nie jest obsługiwany w 

ramach systemu. Rozszerzono łistę podmiotów, do których mogą być przekazywane 

informacje o zgłoszeniu ałarmowych, nie ograniczając ich jedynie do podmiotów, których 

numery są obsługiwane w ramach systemu powiadamiania ratunkowego. W codziennej pracy 

operatorzy numerów ałarmowych przekazują informacje o zgłoszeniach ałarmowych do wiełu 

podmiotów, innych niż podmioty ratownicze, które są właściwe ze względu na rodzaj 

zdarzenia, tj. Straż Miejska, WOPR, TOPR, GOPR, linie wsparcia w kryzysie emocjonalnym, 

pogotowie energetyczne, gazowe, ciepłownicze, wodociągowe, PKP itp. W wiełu przypadkach 

informacje takie są przekazywane równoległe do podmiotów ratowniczych oraz wskazanych 

powyżej irmych podmiotów. 

Jedną z kluczowych w projekcie zmian jest otwarcie przed operatorami numerów 

alarmowych (ONA) możliwości awansu zawodowego, poprzez gradację stanowisk i dodanie 

do struktury organizacyjnej CPR stanowisk starszego operatora numerów alarmowych, 

koordynatora i koordynatora-trenera. Poza zadaniami wykonywanymi na stanowisku ONA, 

poszczególne grupy pracowników będą miały dodatkowe zadania związane m. in. z 

koordynacją i nadzorem nad pracą ONA, sporządzaniem kart oceny pracy, przeprowadzaniem 

szkoleń wewnętrznych, przygotowywaniem do pracy kandydatów na ONA, działaniami 

promocyjnymi na rzecz upowszechniania wiedzy na temat numeru alarmowego 112 i CPR. 

Dodatkowe stanowiska pracy utworzone zostaną z obecnie przyznanych maksymalnych 

limitów na stanowisku operatora numerów alarmowych. Podział na poszczególne CPR 

dokonany zostanie przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Obecnie 

funkcjonująca, płaska struktura CPR oraz zatrudnienie ONA poza korpusem służby cywilnej 

powoduje „zamknięcie" ścieżki rozwoju, co jest demotywujące dla pracowników. Efektem 

proponowanych zmian będzie zatrzymanie w strukturach CPR najbardziej zaangażowanych i 

doświadczonych pracowników, których wkład do budowy sprawnie funkcjonującego systemu 

powiadamiania ratunkowego jest kluczowy. 

W regulacji wskazano wymagania dla stanowiska operatora numerów alarmowych, 

starszego operatora numerów alarmowych, koordynatora i koordynatora-trenera. Poza 

obowiązującymi wymaganiami dotyczącymi wykształcenia, znajomości komunikatywnej 
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języka obcego, ukończenia szkolenia podstawowego operatorów numerów alarmowych, 

zakończonego egzaminem i uzyskaniem certyfikatu ONA, kandydat będzie musiał posiadać 

obywatelstwo polskie, korzystać z pełni praw publicznych oraz nie być skazany prawomocnym 

wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. System 

powiadamiania ratunkowego jest jednym z kluczowych systemów z punktu widzenia 

bezpieczeństwa obywateli i państwa. Ponadto wskazano dodatkowe warunki jakie musi spełnić 

kandydat na stanowisko starszego operatora numerów alarmowych, koordynatora i 

koordynatora-trenera - odpowiednie doświadczenie w obsłudze zgłoszeń alarmowych, 

uczestnictwo w dedykowanych szkoleniach doskonalących, wysoki wynik z rocznych ocen 

sporządzanych przez kierownika centrum lub jego zastępcę oraz psychologa. W przepisach 

przejściowych uregulowano warunki, jakie będzie musiał spełnić kandydat na starszego 

operatora numerów alarmowych, koordynatora i koordynatora-trenera w okresie dwóch lat od 

wejścia w życie nowelizacji ustawy. 

W celu zachowania jednolitych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych, które są istotne 

m. in. przy przyjętym modelu zastępowalności system powiadamiania ratunkowego (SPR), 

niezbędne jest utworzenie w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw 

administracji publicznej, w istniejącej komórce organizacyjnej - Krajowego Centrum 

Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego (KCM SPR), którego głównym 

zadaniem będzie utrzymanie ciągłości działania i rozwój systemu teleinformatycznego, 

przygotowywanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników systemu powiadamiania 

ratunkowego oraz nadzór nad przestrzeganiem procedur obsługi zgłoszeń alarmowych. 

KCM SPR będzie sprawować nadzór nad pracą centrów powiadamiania ratunkowego 

(CPR) oraz bieżącą pracą operatorów numerów alarmowych (ONA). W celu podniesienia 

efektywności przeprowadzanych szkoleń konieczne jest stworzenie nowoczesnej bazy 

dydaktycznej i szkoleniowej. Ponadto w dobie informatyzacji niezbędne jest wykorzystywanie 

różnorodnych form szkoleń e-leamingowych i wideokonferencyjnych. Funkcjonować będą 

szkolenia podstawowe dla operatorów numerów alarmowych, zakończone egzaminem 

i uzyskaniem bezterminowego certyfikatu operatora numerów alarmowych oraz szkolenia 

w ramach doskonalenia zawodowego dla wszystkich pracowników centrów powiadamiania 

ratunkowego. Szkolenia będą prowadzone przez wykładowców i instruktorów, którzy będą 

musieli spełnić określone w regulacji wymagarua. W projekcie uregulowano warunki 

przystąpienia do egzaminu poprawkowego oraz konieczność odbycia szkolenia podstawowego 
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przez osoby, które nie wykonywały zadań związanych z obsługą zgłoszeń alarmowych przez 

okres 2 łat. System powiadamiania ratunkowego, system teleinformatyczny oraz procedury 

obsługi zgłoszeń alarmowych są na bieżąco aktualizowane, co powoduje konieczność ciągłego 

doskonalenia zawodowego oraz uzupełnia wiedzy i umiejętności. W ramach nadzoru nad pracą 

centrów powiadamiania ratunkowego oraz operatorów numerów alarmowych, starszych 

operatorów numerów alarmowych, koordynatorów i koordynatorów-trenerów obowiązywać 

będą karty oceny pracy, w których przede wszystkim oceniane będzie stosowanie jednolitych 

procedur obsługi zgłoszeń alarmowych. 

Wprowadzone regulacje umożliwią korzystanie wszystkim obywatelom, w tym 

w szczególności osobom z niepełnosprawnościami, z udostępnionej przez ministra 

właściwego do spraw administracji pubłicznej aplikacji mobilnej, która dzięki zastosowaniu 

piktogramów umożliwi dokonanie zgłoszenia na numer alarmowy 112. Warunkiem 

skorzystania z aplikacji mobilnej będzie jej pobranie, m. in ze strony internetowej MSWiA oraz 

zarejestrowanie się. Rejestracja użytkownika jest niezbędna przede wszystkim w związku z 

koniecznością zapoznania się z regulaminem korzystania z aplikacji mobilnej oraz udzielenia 

zgody na włączenie modułu lokalizacji w używanym, przez osobę rejestrującą się, urządzeniu 

telefonicznym. Aplikacja mobilna jest częścią wykorzystywanego w centrach powiadamiania 

ratunkowego systemu teleinformatycznego, a jej głównym zadaniem jest budowa zgłoszenia 

alarmowego, które posiada najważniejsze informacje dotyczące miejsca zdarzenia, rodzaju 

zdarzenia oraz danych osoby zgłaszającej, niezbędne do przekazania podmiotom ratowniczym, 

w celu udzielania pomocy. Aplikację mobilną można pobrać bezpłatnie. Wszystkie dane 

wprowadzone do aplikacji mobilnej są przekazywane do systemu teleinformatycznego CPR, 

gdzie są przechowywane i przetwarzane. 

Jednym z zadań finansowanych z budżetu państwa z części, której dysponentem jest 

minister właściwy do spraw administracji publicznej jest upowszechnianie wiedzy o numerach 

alarmowych. Zadanie wykonywane jedynie na szczeblu centralnym jest niewystarczające. 

Działania na gruncie lokalnym, gdzie jest duża dostępność do centrów powiadamiania 

ratunkowego i pracy operatorów numerów alarmowych dla grup dzieci i młodzieży w różnym 

wieku oraz osób starszych, organizacji i podmiotów zainteresowanych szeroko rozumianym 

bezpieczeństwem, są niezwykle istotne i ważne. W projekcie zmian wskazano, że z budżetu 

państwa z części, których dysponentami są właściwi wojewodowie, finansowane będzie także 

upowszechnianie wiedzy o numerach alarmowych. Planuje się, aby w działania te 
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zaangażowani byli kierownicy centrów, ich zastępcy, starsi operatorzy numerów alarmowych 

oraz koordynatorzy. 

Operatorzy numerów alarmowych pracują pod dużą presją czasu, muszą podejmować 

decyzje i działania, od których zależy życie, zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. Ponadto na 

numery alarmowe często dzwonią osoby nadmiernie roszczeniowe - w sprawach nieobjętych 

zakresem działań CPR, co powoduje dodatkową uciążliwość. Czyimiki te powodują wyjątkowe 

obciążenie dla osób zatrudnionych na stanowisku ONA, u których istiueje duże ryzyko 

pojawienia się objawów podobnych do zespołu stresu pourazowego - w związku z 

powtarzającym się kontaktem o charakterze pomocowym z osobami doświadczającymi 

zdarzeń traumatycznych. W celu zapobiegania sytuacjom, w których osoby dokonujące 

zgłoszeń alarmowych bezkarnie znieważają i grożą operatorom numerów alarmowych podczas 

obsługi zgłoszeń, projekt rozszerza katalog osób, którym będzie przysługiwała ochrona 

przewidziana w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks kamy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 

i 2128) dla funkcjonariuszy publicznych o pracowników wykonujących zadania związane 

z obsługą zgłoszeń alarmowych. 

Minister właściwy do spraw administracji publicznej, wojewoda oraz podmiot, któremu 

powierzono utworzenie CPR są współadmiiustratorami systemu teleinformatycznego. 

Podmiot, którego numer telefoniczny może być obsługiwany w ramach systemu 

powiadamiania ratunkowego, po uzgodnieniu z dostawcami publiczrue dostępnych usług 

telefonicznych warunków technicznych obsługi użytkowanego numeru telefonicznego oraz 

własnego stanowiska kierowania, które umożliwią współpracę z CPR, będzie składał wniosek 

o włączenie swojego numeru telefonicznego do SPR do ministra właściwego do spraw 

admirustracji publicznej. Zmiana wynika ze znowelizowanych przepisów ustawy dotyczących 

wpóładministrowania systemem teleinformatycznym. Minister właściwy do spraw 

administracji publicznej planuje i organizuje system na terenie kraju oraz nadzomje i 

koordynuje jego funkcjonowanie, dlatego jest jedynym organem, który będzie mógł podjąć 

decyzję o włączeniu numeru telefonicznego do SPR oraz o jego wyłączeniu z SPR. 

Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z 

wyjątkiem nowelizowanego art. 18 ust. 2 pkt 3-8, który wejdzie w życie w terminie 6 miesięcy 

od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 
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Projekt ustawy nie dotyczy majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub praw 

i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej i nic wpływa na 

działalność mikro przedsiębiorców oraz małych i średnich przedsiębiorców. 

Projektowana ustawa nic zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 23 gmdnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.). 

Projekt ustawy jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej. 

Projekt przedmiotowej regulacji z chwilą przekazania do uzgodnień międzyresortowych 

zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego 

Centmm Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 

2005 o działalności lobbingowej w procesie stosowania prawa oraz § 52 uchwały nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady Miiustrów. 
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1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
Głównymi przesłankami do przygotowania projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania 
ratunkowego, zwanego dalej „projektem" jest konieczność i potrzeba przeprowadzenia zmian w organizacji i 
funkcjonowaniu centrów powiadamiania ratunkowego (CPR), reorganizacji zadań związanych z przygotowywaniem 
i przeprowadzaniem szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego, wprowadzenie nadzoru nad pracą 
centrów i pracowników CPR zarówno na poziomie lokalnym, jak i centralnym, uregulowanie zagadnień związanych 
z funkcjonowaniem aplikacji mobilnej Alarm 112, shiżącej do przekazywania zgłoszeń alarmowych w formie 
krótkich wiadomości tekstowych (sms). 
Analiza funkcjonującego od kilku lat systemu powiadamiania ratunkowego (SPR), przeprowadzona w MSWiA, 
pokazuje jednoznacznie, że w SPR konieczne jest przeprowadzenie szeregu zmian organizacyjnych, m. in. 
w zakresie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego, nadzoru nad pracą centrów i 
operatorów numerów alarmowych (ONA), przeprowadzania szkoleń podstawowych i doskonalących, procesu 
certyfikacji, struktury organizacyjnej CPR, ścieżki rozwoju zawodowego pracowników CPR. 
W celu stworzenia operatorom numerów alarmowych możliwości rozwoju zawodowego, konieczne jest utworzenie 
stanowisk starszego operatora numerów alarmowych, koordynatora i koordynatora - trenera. 
Ponadto konieczne jest zachowanie jednolitych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych, przeprowadzanie 
efektywnych szkoleń wszystkich pracowników CPR, poprzez m.in. wzmacnianie słabych stron obsługi zgłoszeń 
alarmowych oraz korygowanie najczęściej występujących błędów w postępowaniu operatorów numerów 
alarmowych, konieczne jest stworzenie nowoczesnej bazy szkoleniowej ze stanowiskami tożsamymi, jakie 
wykorzystują w codziennej pracy pracownicy CPR i zmiennymi scenariuszami przebiegu poszczególnych zdarzeń, 
do przećwiczenia i przeanalizowania z uczestnikami szkolenia. Ponadto w dobie informatyzacji niezbędne jest 
wykorzystywanie, poza tradycyjną formą szkolenia, różnorodnych form szkoleń e-learningowych i 
wideokonferencyj nych. 
Zgodnie z projektem, szkolenie i egzaminowanie operatorów numerów alarmowych, starszych operatorów numerów 
alarmowych, koordynatorów, koordynatorów - trenerów, w tym szkolenie w ramach doskonalenia zawodowego, 
będzie zadaniem planowanego do utworzenia, w ramach istniejącej komórki organizacyjnej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, Krajowego Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego (KCM 
SPR). 
Obecnie certyfikat operatora numerów alarmowych jest ważny przez okres 3 lat. Przed upływem daty ważności 
certyfikatu operator numerów alarmowych zobowiązany jest do odbycia szkolenia w ramach doskonalenia 
zawodowego zakończonego egzaminem. Projekt zakłada zmianę form szkolenia pracowników centrów 
powiadamiania ratunkowego w ramach szkoleń podstawowych oraz doskonalenia zawodowego, w tym zniesienie 
okresu ważności certyfikatu. W przypadku niewykonywania pracy na stanowisku operatora numerów alannowych, 
starszego operatora numerów alarmowych, koordynatora, koordynatora - trenera przez 2 lata, ponowne podjęcie 
pracy na tym stanowisku poprzedzone będzie szkoleniem podstawowym operatorów numerów alarmowych oraz 
zdaniem egzaminu. 
System powiadamiania ratunkowego, system teleinformatyczny centrów powiadamiania ratunkowego oraz 
procedury obsługi zgłoszeń alarmowych są na bieżąco aktualizowane, co powoduje konieczność ciągłego 
doskonalenia zawodowego oraz uzupełnia wiedzy i umiejętności. W ramach nadzoru nad pracą centrów 
powiadamiania ratunkowego oraz operatorów numerów alarmowych, starszych operatorów numerów alarmowych, 
koordynatorów i koordynatorów-trenerów obowiązywać będą karty oceny pracy i kompetencji, w których przede 
wszystkim oceniane będzie stosowanie jednolitych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych. 
W CPR, na równych prawach z innymi zgłoszeniami alarmowymi, muszą być przyjmowane i obsługiwane zgłoszenia 
alarmowe pochodzące od osób z niepełnosprawnościami. W MSWiA powstała aplikacja mobilna Alarmll2. 
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Warunkiem korzystania z aplikacji mobilnej jest jej pobranie, m.in. ze strony internetowej MSWiA oraz 
zarejestrowanie się. Aplikacja jest dostępna dla wszystkich obywateli. 
Operatorzy numerów alannowych w swojej codziennej pracy bardzo często spotykają się z telefoniczną agresją 
słowną. Zachowania takie pozostają bezkarne. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
System powiadamiania ratunkowego jest systemem krytycznym z punktu widzenia bezpieczeństwa obywateli. 
Efektem jego wdrożenia jest poprawa dostępności usługi powiadamiania ratunkowego i skrócenie czasu oczekiwania 
na reakcję służb ratunkowych na zgłoszenie, a tym samym poprawa bezpieczeństwa obywateli i zwiększenie 
efektywności współdziałania służb. 
Centra powiadamiania ratunkowego zostały utworzone w taki sposób, aby możliwe było zapewnienie prawidłowej 
obsługi zgłoszeń alarmowych, przy zachowaniu jednolitych standardów funkcjonowania na terenie całego kraju. 
System powiadamiania ratunkowego utworzony został przy zastosowaniu zasady zastępowalności centrów w razie 
miejscowej awarii systemu teleinformatycznego, bądź jego przeciążenia. Mówiąc o jednolitych procedurach obsługi 
zgłoszeń należy rozumieć, że z punktu widzenia obywatela nie ma znaczenia, czy zgłoszenie alarmowe odebrane 
zostanie w CPR właściwym ze względu na miejsce zdarzenia, czy też w jakimkolwiek innym CPR, bowiem działania 
służb ratowniczych w związku ze zgłoszeniem są podejmowane dokładnie w taki sam sposób i w takim samym 
czasie. 
Aby zachować jednolite procedury obsługi zgłoszeń alarmowych, które są istotne m. in. przy przyjętym modelu 
zastępowalności CPR, niezbędne jest utworzenie Krajowego Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania 
Ratunkowego (KCM SPR), będącego częścią istniejącej komórki organizacyjnej MSWiA. W ramach KCM SPR 
zostaną wydzielone dwa zespoły: zespół nadzoru i zespół szkoleniowy. 
Powołanie KCM SPR na poziomie centralnym, w jednej strukturze zapewni realizację wszystkich zadań ustawowych 
ministra właściwego do spraw administracji pubłicznej w ramach systemu powiadamiania ratunkowego: 

ł) planowanie i organizację SPR na terenie kraju, 
2) nadzór i koordynację funkcjonowania SPR, 
3) opracowywanie szczegółowych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych, 
4) szkolenia pracowników CPR, 
5) nadzór nad pracą CPR, 
6) nadzór nad bieżąca pracą pracowników CPR. 

Zespół nadzoru KCM SPR realizował będzie w szczególności zadania w zakresie: 
ł) administrowania, utrzymania i rozwoju systemu teleinformatycznego CPR, 
2) zachowania ciągłości funkcjonowania systemu teleinformatycznego CPR, 
3) utrzymania technicznego narzędzi informatycznych do szkoleń pracowników CPR, oceny pracy CPR i 

pracowników CPR, 
4) nadzoru nad przestrzeganiem przepisów w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemie 

teleinformatycznym, 
5) centralnego nadzoru nad przestrzeganiem jednolitych procedur obsługi zgłoszeń alarmowych, poprzez 

sporządzanie kwartalnej oceny pracy centrów powiadamiania ratunkowego, 
6) opracowywania kiyteriów oceny pracy operatorów numerów alarmowych, starszych operatorów numerów 

alarmowych, koordynatorów, koordynatorów-trenerów. 
Zespół szkoleniowy KCM SPR realizował będzie w szczególności zadania w zakresie: 

1) sporządzania szczegółowych planów szkoleń podstawowych i w ramach doskonalenia zawodowego, 
2) przygotowywania i prowadzenia szkoleń podstawowych dla kandydatów na operatorów numerów 

alarmowych, 
3) przygotowywania i prowadzenia szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego dla operatorów numerów 

alarmowych, koordynatorów, koordynatorów - trenerów, kierowników CPR, zastępców kierowników CPR, 
4) przeprowadzania egzaminów, 
5) prowadzenia platformy szkoleniowej (e-leaming) dla pracowników CPR, 
6) współpracy z kierownikami CPR, psychologami oraz koordynatorami - trenerami w zakresie potrzeb 

szkoleniowych pracowników CPR, 
7) współpracy międzynarodowa w zakresie szkoleń operatorów numerów alarmowych, wymiana doświadczeń 

dotyczących funkcjonowania systemu powiadamiania ratunkowego na ternie krajów Unii Europejskiej, 
8) tworzenia i aktualizacji procedur, 
9) współpracy z podmiotami ratowniczymi i innymi podmiotami, 
10) upowszechniania wiedzy o numerach alarmowych, 
11) wykonywania innych czynności mających na celu zapewnienie jednolitych standardów obsługi zgłoszeń 

alarmowych. 
Zgodnie z przyjętymi założeniami KCM SPR będzie obszarem działalności całodobowej z uwagi na prowadzenie 
całodobowego wsparcia dla użytkowników systemu teleinformatycznego w CPR oraz centralnym administrowaniem 
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tego systemu, w tym odpowiadającego za przyjmowanie i obsługę zgłoszeń o incydentach od użytkowników oraz 
bieżącego jego monitoringu przez zespół nadzoru. 
Działalność zespołu szkoleniowego będzie prowadzona w trybie pracy dwuzmianowej. 
W celu podniesienia efektywności przeprowadzanych szkoleń konieczne jest stworzenie nowoczesnej bazy 
dydaktycznej i szkoleniowej. Ponadto, w dobie informatyzacji niezbędne jest wykorzystywanie różnorodnych form 
szkoleń e-leamingowych i wideokonferencyjnych. Do szkoleń, w szczególności szkoleń doskonalących, 
wykorzystywane będzie dedykowane narzędzie informatyczne, administrowane przez ministra właściwego do spraw 
administracji publicznej. 
Na potrzeby realizacji szkoleń niezbędne jest zapewnienie: 

1) sali wykładowej na około 40 osób, 
2) dwóch sal ćwiczeniowych wyposażonych w sprzęt teleinformatyczny, tożsamy z tym jaki jest 

wykorzystywany podczas obsługi zgłoszeń alarmowych, 
3) dwóch sal ćwiczeniowych na potrzeby przeprowadzania szkoleń z zakresu pierwszej pomocy, 
4) pomieszczeń biurowych dla pracowników KCM SPR, 
5) pomieszczeń serwerowych, wyposażonych w klimatyzację oraz system gaszenia, 
6) pomieszczeń socjalnych, 
7) wideoterminala do przeprowadzania szkoleń teoretycznych, 
8) narzędzia informatycznego - platformy szkoleniowej dostępnej w KCM SPR oraz CPR, 
9) narzędzia informatycznego - platformy do oceny pracowników CPR i CPR. 

Powołanie i utworzenie KCM SPR podzielono na trzy etapy: 
1) etap 1 - w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy - zatrudnienie pracowników; 
2) etap II - po 6 miesiącach od dnia wejścia w życie ustawy - rozpoczęcie działalności w lokalizacji 

tymczasowej (KM PSP w Radomiu); 
3) etap III - od 1 stycznia 2023 r. - rozpoczęcie działalności w lokalizacji docelowej (Radom). 

Podkreślenia wymaga, że obecnie minister właściwy do spraw administracji publicznej nie posiada zasobów, ani 
infrastruktury umożliwiającej bezkosztową realizację zadania. 
W projekcie założono wzrost maksymałnych limitów wydatków z budżetu państwa, w częściach ministra właściwego 
do spraw administracji publicznej oraz wojewodów w zakresie systemu powiadamiania ratunkowego. Wzrost 
limitów spowodowany jest przede wszystkim utworzeniem Krajowego Centrum Monitorowania Systemu 
Powiadamiania Ratunkowego, w ramach istniejącej komórki organizacyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji. 
Jedną z kluczowych w projekcie zmian jest otwarcie przed operatorami numerów alarmowych możliwości awansu 
zawodowego, poprzez gradację stanowisk i dodanie do struktury organizacyjnej CPR stanowisk starszego operatora 
numerów alarmowych, koordynatora i koordynatora-trenera. Poza zadaniami wykonywanymi na stanowisku ONA, 
poszczególne grupy pracowników będą miały dodatkowe zadania związane m. in. z koordynacją i nadzorem nad 
pracą ONA, sporządzaniem kart oceny pracy, przeprowadzaniem szkoleń wewnętrznych, przygotowywaniem do 
pracy kandydatów na ONA, działaniami promocyjnymi na rzecz upowszechniania wiedzy na temat numeru 
alarmowego 112 i CPR. Dodatkowe stanowiska pracy utworzone zostaną z obecnie przyznanych maksymalnych 
limitów na stanowisku operatora numerów alarmowych. Podział na poszczególne CPR dokonany zostanie przez 
ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Obecnie funkcjonująca, płaska struktura CPR oraz 
zatrudnienie ONA poza korpusem służby cywilnej powoduje „zamknięcie" ścieżki rozwoju, co jest demotywujące 
dla pracowników. Efektem proponowanych zmian będzie zatrzymanie w strukturach CPR najbardziej 
zaangażowanych i doświadczonych pracowników, których wkład do budowy sprawnie funkcjonującego systemu 
powiadamiania ratunkowego jest kluczowy. 
Jednym z zadań finansowanych z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw 
administracji publicznej jest upowszechnianie wiedzy o numerach alarmowych. Zadanie wykonywane jedynie na 
szczeblu centralnym jest niewystarczające. Działania na gruncie lokalnym, gdzie jest duża dostępność do centrów 
powiadamiania ratunkowego i pracy operatorów numerów alarmowych dla grup dzieci i młodzieży w różnym wieku 
oraz osób starszych, organizacji i podmiotów zainteresowanych szeroko rozumianym bezpieczeństwem, są 
niezwykle istotne i ważne. W projekcie zmian wskazano, że z budżetu państwa z części, których dysponentami są 
właściwi wojewodowie, finansowane będzie także upowszechnianie wiedzy o numerach alarmowych. Zadanie 
realizowane będzie w ramach przyznanych limitów. Planuje się, aby w działania na rzecz upowszechniania wiedzy 
na temat numeru alarmowego 112 oraz CPR zaangażowani byli kierownicy centrów, ich zastępcy, starsi operatorzy 
numerów alarmowych oraz koordynatorzy. 
Należy podkreślić, że operatorzy numerów alarmowych pracują pod dużą presją czasu, muszą podejmować decyzje 
i działania, od których zależy życie, zdrowie i bezpieczeństwo ludzi. Ponadto na numery alarmowe często 
wykonywane są telefony w sprawach nieobjętych zakresem działań CPR, co powoduje dodatkową uciążliwość. 
Czynniki te powodują wyjątkowe obciążenie dla osób zatrudnionych na stanowisku operatora numerów alarmowych, 
u których istnieje duże ryzyko pojawienia się objawów podobnych do zespołu stresu pourazowego - w związku z 
powtarzającym się kontaktem o charakterze pomocowym z osobami doświadczającymi zdarzeń traumatycznych. W 
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celu zapobiegania sytuacjom, w których osoby dokonujące zgłoszeń alarmowych bezkarnie znieważają i grożą 
operatorom numerów alarmowych podczas obsługi zgłoszeń, projekt rozszerza katalog osób, którym będzie 
przysługiwała ochrona przewidziana w ustawie z dnia 6 czerwca ł997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 20ł9 r. poz. ł950 
i 2128) dla funkcjonariuszy publicznych o: 
- operatorów numerów alarmowych, 
- starszych operatorów numerów alarmowych, 
- koordynatorów, 
- koordynatorów - trenerów. 
Aplikacja mobilna Alarm 112 dostępna bezpłatnie dla obywateli wymaga rejestracji. Rejestracja użytkownika jest 
niezbędna przede wszystkim w związku z koniecznością zapoznania się z regulaminem korzystania z aplikacji 
mobilnej oraz udzielenia zgody na włączenie modułu lokalizacji w używanym przez osobę rejestrującą się aparacie 
telefonicznym. Lokalizacja miejsca zdarzenia przekazywana jest wraz z przesłanym do centrum powiadamiania 
ratunkowego sms. Aplikacja mobilna będzie pod względem technicznym integralną częścią systemu 
teleinformatycznego wykorzystywanego w CPR. Wszystkie dane zbierane podczas rejestracji użytkownika, a także 
podczas przesyłania infonnacji o zdarzeniu będą przechowywane w systemie teleinformatycznym CPR, którego 
współadministratorem jest minister właściwy do spraw administracji publicznej. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? 
Brak danych. Ze względu na bezpieczeństwo systemów powiadamiania ratunkowego w poszczególnych krajach, 
szczegółowe infonnacje dotyczące organizacji tych systemów i ich nadzorowania przez organy państwowe nie są 
powszechnie udostępniane. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 
Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie 

Wojewodowie łó Ustawa 
Wprowadzenie gradacji na stanowisku 
operatora numerów alannowych. 

Pracownicy CPR 147ł Ustawa 

Zmiana przepisów dotyczących szkoleń 
podstawowych i doskonalących. 
Objęcie ochroną przewidzianą dla 
funkcjonariuszy publicznych. 

MSWiA Ustawa 

Utworzenie Krajowego Centrum 
Monitorowania Systemu Powiadamiania 
Ratunkowego, w istniejącej komórce 
organizacyjnej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Projekt został ponownie przesłany do konsultacji publicznych i opiniowania. 
Podmioty, do których został skierowany projekt: Wojewodowie, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu 
Terytorialnego, Urząd Ochrony Danych Osobowych, Rada Działalności Pożytku Publicznego, Unia Metropolii 
Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Związek Miast Polskich, Krajowa Izba Gospodarcza, 
Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Krajowa Izba Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Związek 
Banków Polskich, Związek Województw RP, Polski Związek Głuchych, Rady Dialogu Społecznego, 
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, NSZZ Solidarność, NSZZ „Solidarność 80", Wolnego 
Związku Zawodowego „Sierpień 80", Forum Związków Zawodowych, Związku Rzemiosła Polskiego, Związku 
Pracodawców - Business Centre Club, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Konfederacji Lewiatan, 
Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, Organizacji Międzyzakładowej nr 14-017 Operatorów Numerów 
Alarmowych OPZZ „Konfederacja Pracy", Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność". 

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 
cutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [min zł] 

10 Łącznie 
(O-IO) 

Dochody ogółem 
budżet państwa 

JST 
pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 
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Wydatki ogółem 0 0,4 2,3 9,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 21,5 

budżet państwa 0 0,4 2,3 9,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 21,5 

JST 
pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 
Saldo ogółem 0 -0,4 -2,3 -9,4 -1,4 -1,4 -1,4 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 -21,5 

budżet państwa 0 -0,4 -2,3 -9,4 -1,4 -1,4 -1,4 -1,3 -1,3 -1,3 -1,3 -21,5 

JST 
pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 

Budżet państwa w części 7- administracja publiczna - MSWiA. 

Projektowana regulacja będzie stanowiła podstawę do ubiegania się o dodatkowe środki z budżetu 
państwa zgodnie z kwotami ujętymi w Tab. 2. 

Źródła 
finansowania 

Wydatki na sfinansowanie utworzenia KCM SPR wymagać będą zwiększenia limitu wydatków na 
2021 rok w części 17 - administracja publiczna o 2,3 min zł i kwotę tę należy podwyższyć do 9,4 min 
zł w 2022 roku stosownie do wielkości ujętej w części tabelarycznej OSR w pkt 6. Utworzenie KCM 
SPR oraz zatrudnienie pracowników planowane jest w latach 2020-2022, na które zaplanowano 
odpowiednio kwoty 0,4 min, 2,3 min i 9,4 min (cz. 17). Kwota 0,4 min zł w roku 2020 zostanie 
pokryta ze środków rezerwy eelowej cz. 83 poz. 9 pn. Środki na realizację zadań wynikających z 
ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego, w tym na wynagrodzenia 
wraz z pochodnymi w kwocie 2.530 tys. Zl. W kolejnych latach zaplanowano środki jedynie na bieżące 
utrzymanie KCM SPR oraz wynagrodzenia pracowników KCM SPR (cz. 17). 
W części tabelarycznej pominięto stronę dochodową z uwagi na niewielkie kwoty składek na 
ubezpieczenia społeczne. Fundusz Pracy, składek na ubezpieczenia zdrowotne oraz podatku 
dochodowego od osób fizycznych naliczanych od środków na wynagrodzenia dla nowo tworzonych 
10 etatów pracowników MSWiA. 

Dodatkowe 
informacje, 
w tym 
wskazanie 
żródel 
danych 
i przyjętych 
do obliczeń 
założeń 

W projekcie założono wzrost maksymalnych limitów wydatków z budżetu państwa, w częściach ministra 
właściwego do spraw administracji pubłicznej oraz wojewodów (art. 35 ust. 1 ustawy o SPR) w zakresie 
systemu powiadamiania ratunkowego. Zakładane limity zawierają w proponowanym kształcie wydatki 
określone w obecnie obowiązującej ustawie o SPR, wydatki na SPR ponoszone przez wojewodów przed 
wejściem w życie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego oraz dodatkowe wydatki wynikające z 
proponowanych nowych rozwiązań w SPR (Tab. 1). Limit w latach 2024-2029 został wyliczony z 
uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych na lata 2023-2050, zgodnie z Wytycznymi 
dotyczącym stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania 
skutków finansowych projektowanych ustaw, Aktualizacja - październik 2019 r. 

Tab. 1 Ustalenie nowych limitów w art. 35 ust. 1 ustawy o SPR (w zł) 

Ustalenie 
nowych limitów 
w art. 35 ust. 1 
ustawie o SPR 

lata Suma 

Lp. 

Ustalenie 
nowych limitów 
w art. 35 ust. 1 
ustawie o SPR 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 
2020-
2029 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

I .  
wydatki sprzed 
ustawy 0 SPR 

49 518 
506 

50 756 
469 

52 025 
381 

53 326 
016 

54 659 
166 

56 025 
645 

57 426 
286 

58 861 
943 

60 333 
492 

61 841 
829 

554 774 
733 

2. 
limity wydatków 
z ustavty o SPR, 
w tym: 

68 188 
873 

69 943 
006 

71 739 
240 

73 536 
007 

75 374 
407 

77 258 
767 

79 190 
236 

81 169 
992 

83 199 
242 

85 279 
223 

764 878 
993 

2a. 
podwyżki dla 
pracowników 
SPR 

16310 
000 

16310 
000 

16310 
000 

16310 
000 

16310 
000 

16310 
000 

16310 
000 

16310 
000 

16310 
000 

16310 
000 

163 100 
000 

2b. 

dodatkowe 
wynagrodzenie 
roczne„13" 
(8,5%) 

1 386 
350 

1 386 
350 

1 386 
350 

1 386 
350 

1 386 
350 

1 386 
350 

1 386 
350 

1 386 
350 

1 386 
350 

1 386 
350 

13 863 
500 

3. 

nowe wydatki 
wynikające z 
projektowanych 
zmian 

440 000 
2 301 

400 
9 372 

270 
1 406 

577 
1 441 

741 
1 477 

785 
1 514 

729 
1 552 

598 
1 591 

412 
1 631 

198 
22 729 

710 
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tazem 
118 147 

379 
123 000 

875 
133 136 

891 
128 268 

600 
131 475 

314 
134 762 

197 
138 131 

251 
141 584 

533 
145 124 

146 
148 752 

250 
1342 

383 436 

Zestawienie nowych wydatków w systemie powiadamiania ratunkowego, będących skutkiem 
proponowanych rozwiązań zawiera Tabela 2: 

Tab. 2 Nowe wydatki wynikające z projektowanych zmian (w zł) 

Lp. 
Wyszczególnię 

nie 

lata Suma 
Lp. 

Wyszczególnię 
nie 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 

2020-
2029 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1. KCM SPR 0 
1384 

000 
8 384 

000 
384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 

12 456 
000 

a. 
budowa KCM 
SPR 

0 
1 000 

000 
8 000 

000 
0 0 0 0 0 0 0 9 000 000 

b. 
koszty 
uczestnictwa w 
szkoleniach 

0 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 384 000 3 456 000 

2. 
KCM SPR -
wynagrodzeni 
a 

440 000 917 400 954 800 954 800 954 800 954 800 954 800 954 800 954 800 954 800 8 995 800 

a. 

wynagrodzenia 
wraz z 
pochodnymi 
KCM SPR (10 
etatów) 

400 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 7 600 000 

b. 
dodatek 
stażowy (10%) 

40 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 760 000 

c. 

dodatkowe 
wynagrodzenie 
roczne .,13" 
(8,5%) 

0 37 400 74 800 74 800 74 800 74 800 74 800 74 800 74 800 74 800 635 800 

1+2 Ogółem 440 000 
2 301 

400 
9 338 

800 
1338 

800 
1338 

800 
1338 

800 
1338 

800 
1 338 

800 
1338 

800 
1 338 

800 
21 451 

800 

CPI 102,SVo 102,5% 102,5% 102,5% 102,5% 102,5% 102,5% 102,5% 102,5% 

Wydatki 
objęte CPI 

440 000 
1301 

400 
1 372 

270 
1406 

577 
1441 

741 
1 477 

785 
1514 

729 
1 552 

598 
1 591 

412 
1 631 

198 
13 729 

710 

Wydatki 
nieobjęte CPI 
(la.) 

I 000 
000 

8 000 
000 

0 0 0 0 0 0 0 9 000 000 

Razem 440 000 
2 301 

400 
9 372 

270 
1 406 

577 
1 441 

741 
1477 

785 
1514 

729 
1552 

598 
1 591 

412 
1 631 

198 
22 729 

710 

Wzrost wydatków związany jest w szczególności z: 
1. utworzeniem Krajowego Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego: 
a. budową KCM SPR - budowę zaplanowana na lata 2021-2022; 
b. kosztami uczestnictwa w szkoleniach - koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i 

materiałami edukacyjnymi (koszt 1 uczestnika - 160 zł za dzień; planowane są szkolenia jedno- i 
kilkudniowe), opłaty za media, drobne wyposażenie biurowe, materiały szkoleniowe, opłaty 
licencyjne, drobne zakupy inwestycyjne; część kosztów będzie pokrywana z dotychczasowego limitu 
wydatków na szkolenia operatorów numerów alarmowych, uwzględnionego w OSR do ustawy o 
systemie powiadamiania ratunkowego w ramach art. 16 ustawy (cz. 17); 

2. wynagrodzeniami pracowników KCM SPR - planuje się zatrudnienie 10 osób, posiadających 
doświadczenie w zakresie systemu powiadamiania ratunkowego oraz psychologii; w KCM SPR 
pracownicy realizować będą zadania związane z prowadzeniem szkoleń podstawowych i 
doskonalących oraz nadzorem nad pracą operatorów numerów alarmowych i centrów powiadamiania 
ratunkowego; szkolenia prowadzone będę w różnych formach - wideokonferencje, warsztaty, e-
leaming (cz. 17); założono wynagrodzenia 5 pracowników na poziomie 6100 zł brutto oraz 5 
pracowników na poziomie 5100 zł brutto. 

Niewątpliwie poza skutkami zaprezentowanymi w tabelach projekt wywoła skutek finansowy w postaci 
zwiększenia dochodów sektora finansów publicznych z tytułu danin publiczno-prawnych (podatki, 
składka na ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenia społeczne. Fundusz Pracy i Fundusz 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) odprowadzanych od wynagrodzeń przyszłych 
pracowników urzędów wojewódzkich i KCM SPR. 
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7. Wpływ na konkurencyjność giSspoflarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz 
na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe 

Projektowana regulacja zwiększy dochody netto gospodarstw domowych w związku z nowo tworzonymi miejscami 
pracy. Z uwagi na duże prawdopodobieństwo wystąpienia cząstkowych umów o pracę lub umów cywilnoprawnych 
nie jest możliwe dokładne oszacowanie dochodu netto gospodarstw domowych. 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 4 10 Łącznie (0-
10) 

W ujęciu 
pieniężnym 
(w min zł, 
ceny stałe z 

r.) 

duże przedsiębiorstwa W ujęciu 
pieniężnym 
(w min zł, 
ceny stałe z 

r.) 

sektor mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw 

W ujęciu 
pieniężnym 
(w min zł, 
ceny stałe z 

r.) 
Rodzina, obywatele oraz gospodarstwa 
domowe 

W ujęciu 
pieniężnym 
(w min zł, 
ceny stałe z 

r.) 
(dodaj/usuń) 

W ujęciu 
niepieniężn 
ym 

duże przedsiębiorstwa W ujęciu 
niepieniężn 
ym 

sektor mikro-, małych i średnich 
przedsiębiorstw 

W ujęciu 
niepieniężn 
ym 

Rodzina, obywatele oraz gospodarstwa 
domowe 

W ujęciu 
niepieniężn 
ym 

(dodaj/usuń) 
Niemierzaln 
e 

(dodaj/usuń) Niemierzaln 
e (dodaj/usuń) 
Dodatkowe 
informacje, 
w tym 
wskazanie 
źródeł 
danych i 
przyjętych 
do obliczeń 
założeń 
8. J^miana obciążeń regulacvinvch fw tvm obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
r 1 nie dotyczy 
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi 
przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności). 

n tak 
D nie 
1 1 nie dotyczy 

n zmniejszenie liczby dokumentów 
0 zmniejszenie liczby procedur 
1 1 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
1 1 inne: 

zwiększenie liczby dokumentów 
X zwiększenie liczby procedur 

1 1 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
1 1 inne: 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji. Xtak 
• nie 

1 1 nie dotyczy 

Projektowana regulacja przyczyni się do wprowadzenia monitorowania szkolenia pracowników centrów 
powiadamiania ratunkowego oraz obsługi zgłoszeń alannowych. 

9. Wpływ na rynek pracy 
Projektowana ustawa spowoduje konieczność zatrudnienia dodatkowych pracowników w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji (Krajowe Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego) - łącznie 
10 nowych stanowisk pracy. 
10. Wpływ na pozostałe obszary ^ 

1 1 środowisko naturalne 
1 1 sytuacja i rozwój regionalny 
r~l inne: 

1 1 demografia 
1 1 mienie państwowe 

X informatyzacja 
1 1 zdrowie 
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Omówień 
ie 
wpływu 

Wejście w życie projektowanych przepisów przyczyni się do poprawy jakości obsługi zgłoszeń 
alarmowych, co będzie miało swój wymierny skutek w postaci zwiększenia bezpieczeństwa obywateli. 

ll.Plańowańe wykonanie przepisów aktu prawnego" 
Z dniem wejścia w życie aktu prawnego. 

12. W jaki sposób i kiedy riasfgpi ewąTuacja efektów pro jektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
Ocena skutków wejścia w życie projektowanych przepisów będzie dokonywana na bieżąco przez monitorowanie 
jakości obsługi zgłoszeń alarmowych oraz szkoleń pracowników CPR. Projekt ma charakter ciągły, stąd też nie 
planuje się ewaluacji efektów projektu, a tym samym nie stosuje się mierników dla tej ewaluacji. 

13.Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 
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