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Nie jestem zwolennikiem ustanawiania kolejnych dni (nawet, a może w szcze-
gólności europejskich) poświęconych jakiemuś wydarzeniu czy instytucji, jed-
nak obchody Europejskiego Dnia Numeru 112 – ustanowionego dwa lata temu 
– uznaję za jak najbardziej potrzebne. Funkcjonujący w Polsce od 25 sierpnia 
2005 roku ratunkowy numer 112 wymaga  jeszcze ciągłej promocji, szczególnie 
wśród starszej części społeczeństwa, do której i ja powoli się zaliczam. Najmłodsi 
użytkownicy telefonów znają już tylko ten numer i z trudem przychodzi im przy-
pomnienie „starych” numerów pogotowia, straży pożarnej czy policji.

Że jest to inicjatywa jak najbardziej potrzebna, nie trzeba chyba nikogo przekony-
wać. Możliwość uzyskania pomocy po skontaktowaniu się z jednym, w dodatku 
identycznym dla całej Europy, numerem telefonu, jest chyba jednym z nielicz-
nych przykładów udanego (choć jeszcze nie w pełni) wspólnego działania rządów 
państw Unii Europejskiej. Do rozwiązania pozostaje na pewno problem językowy. 
Cóż nam bowiem po wspólnym numerze, jeśli nie znamy języka kraju, w którym się 
aktualnie znajdujemy? Ale to już jest „szczegół”, który wymaga pewnego wysiłku 
od nas – „użytkowników”. Trudno bowiem sobie wyobrazić, aby wzorem większo-
ści informacyjnych telefonów korporacyjnych, po wybraniu numeru 112 rozlegał się 
komunikat: „Wybierz język rozmowy: polski – wciśnij 1, angielski – wciśnij 2...”.  

Oczywiście, jako etatowy malkontent, mógłbym szukać dziury w całym i wynaj-
dywać inne niedociągnięcia w realizacji tej inicjatywy. Myślę jednak, że zarówno 
jeśli chodzi o techniczne aspekty funkcjonowania systemu 112 w Polsce, jak i po-
ziom poinformowania społeczeństwa (w ostatnich badaniach Polska znajduje się 
w czołówce społeczeństw najlepiej pod tym względem poinformowanych), 
możemy uznać, że z numerem 112 udało nam się w Polsce całkiem sporo zrobić. 
Konkluzja jest taka – 112 to całkiem niezły numer.
Świętujmy więc 11.2 iii Europejski Dzień Numeru 112. 

www.magazyn-poc.pl#02/2011
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W

o
jt

ek
N

u
r

zy
�

sk
i

re
da

kt
or

 n
ac

ze
ln

y



Super oryginalny
tytuł arytkułu

Jak opracować i prowadzić ćwiczenia z zakresu reagowania 
kryzysowego i ochrony ludności w województwie, powiecie, gminie. 
Doświadczenia i wnioski.
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Najważniejszym akcentem obchodów Europejskiego Dnia Numeru 112 
w Polsce będzie konferencja „Numer alarmowy 112, a pierwsza pomoc”. 
Odbędzie się ona 11 lutego br. w Pedagogium – Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej 
w Warszawie. Jej celem jest promocja numeru alarmowego 112 oraz wywołanie szerokiej dys-
kusji o jego funkcjonowaniu. Organizatorami konferencji są portal edukacyjno-informacyjny 
znamibezpiecznie.pl oraz Europejskie Stowarzyszenie Numeru Ratunkowego 112. Partnerami 
są Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Polska Rada Ratowników Medycznych, 
Pedagogium – Wyższa Szkoła Pedagogiki Resocjalizacyjnej 
oraz Stowarzyszenie Droga i Bezpieczeństwo. 

Konferencja będzie transmitowana na żywo przez Internet pod adresem: 
www.znamibezpiecznie.pl/webinaria. Początek o godzinie 10.oo. Szczegółowe in-
formacje można znaleźć pod adresem www.znamibezpiecznie.pl/112

Miesięcznik Przegląd Obrony Cywilnej jest patronem prasowym konferencji. 
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Usługa ( jak najbardziej) 
powszechna

Idea numeru alarmowego 112, takiego samego 
w całej Unii Europejskiej, narodziła się już ponad 20 lat temu. 
Na początku ubiegłej dekady powołano go do życia w dyrektywie 
o usłudze powszechnej. A dwa lata temu dzień 
11 lutego został ustanowiony Europejskim Dniem Numeru 112.

Numer 112 jest jednolitym numerem alarmowym obo-
wiązującym we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 
Stało się tak ponieważ jedną z podstawowych zasad 
UE jest swoboda podróżowania jej obywateli. Władze 
Unii stwierdziły, że ludziom trudno byłoby pamię-
tać różne numery stosowane we wszystkich krajach. 
Dla ułatwienia postanowiono więc wprowadzić jeden. 

Usługa bezpłatna
Obecnie zakłada się, że w całej Unii ten numer pozwa-
la na połączenie się ze służbami ratowniczymi. Jeżeli 
gdzieś nadal nie jest to możliwe, Komisja Europejska 
prosi o wyjaśnienia. Za niewywiązywanie się z te-
go obowiązku grożą państwu sankcje �nansowe. 
– W większości państw jednolity numer alarmowy dzia-
ła równolegle z innymi numerami służb ratowniczych 
– przypomniał Gary Machado, dyrektor zarządzający 
eena (European Emergency Number Association 
– Europejskie Stowarzyszenie Numeru Alarmowego), 
w czasie konferencji „Perspektywy usprawnienia syste-
mu powiadamiania ratunkowego 112”. – Można z niego 
korzystać zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i ko-
mórkowych. Usługa ta zawsze i wszędzie jest bezpłatna. 
Obowiązek wdrożenia w Polsce rozwiązań umożliwia-
jących korzystanie z numeru 112 wynika z postanowień 
Dyrektywy 2002/22/we Parlamentu Europejskiego 
z 7 marca 2002 roku w sprawie usługi powszechnej 
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tronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłu-
dze powszechnej). Zapisano w niej, że państwa 
członkowskie – w uzupełnieniu wszelkich innych 
krajowych numerów alarmowych określonych przez 
krajowe organy regulacyjne – gwarantują wszyst-
kim użytkownikom publicznie dostępnych usług 
telefonicznych możliwość bezpłatnego kontaktu ze 
służbami ratunkowymi przy wykorzystaniu jednego 
europejskiego numeru alarmowego 112. Ma to być 
zapewnione poprzez właściwe odbieranie i zajmowa-
nie się wywołaniami europejskiego numeru alarmo-
wego 112 w sposób najlepiej odpowiadający krajowej 
organizacji systemów alarmowych i mieszczący się 
w granicach technologicznych możliwości sieci.
– System musi być spójny i obejmować całe 
społeczeństwo – podkreśla Gary Machado. 
– Dlatego państwa członkowskie mają zadbać, 
aby przedsiębiorstwa, które prowadzą publiczne 
sieci telefoniczne, udostępniały władzom zajmu-
jącym się ratownictwem informacje o miejscu 
przebywania osoby wywołującej – w stopniu 
technicznie możliwym – w odniesieniu do wy-
wołań numeru alarmowego 112. Państwa człon-
kowskie powinny też zapewnić obywatelom 
odpowiednie informacje o istnieniu takiego 
numeru i sposobach korzystania z niego. 
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Dla obywateli jest ważne, aby istniała wystarczająca 
liczba publicznie dostępnych aparatów telefonicz-
nych, czytamy w dyrektywie. Jednocześnie ma być 
zapewniona możliwość bezpłatnego dzwonienia 
na numery alarmowe, a szczególnie na numer alar-
mowy 112 z dowolnego telefonu. Niewystarczająca 
informacja o istnieniu numeru 112 pozbawia obywa-
teli poczucia bezpieczeństwa zapewnionego przez 
istnienie tego numeru na poziomie europejskim, 
szczególnie w czasie, gdy podróżują za granicę.

Dostęp dla niepełnosprawnych
Państwa członkowskie powinny też przedsięwziąć 
odpowiednie kroki w celu zagwarantowania dostępu 
do stacjonarnych publicznie dostępnych telefonów 
osobom niepełnosprawnym oraz użytkownikom 
mającym specjalne potrzeby społeczne. Oznacza 
to przede wszystkim udostępnienie telefonów pu-
blicznych, publicznych telefonów tekstowych lub ich 
odpowiedników dla osób głuchych lub z upośledzeniem 
mowy, zapewnienie usług takich jak biuro numerów 
(bezpłatnie) osobom niewidomym lub z upośledze-
niem wzroku oraz dostarczanie na życzenie rachun-
ków szczegółowych w alternatywnym formacie. 
Może również okazać się konieczne podjęcie szczegól-
nych kroków umożliwiających użytkownikom niepeł-
nosprawnym i mającym specjalne potrzeby społeczne 
dostęp do służb ratunkowych 112 oraz danie im podob-
nej możliwości wyboru pomiędzy różnymi operatora-
mi i dostawcami usług, jaką mają inni konsumenci. 
Państwa członkowskie powinny były już podjąć ko-
nieczne przygotowania organizacyjne, najlepiej odpo-
wiadające krajowej organizacji systemów alarmowych 
w celu zapewnienia, że wywołania tego numeru spotkają 
się z właściwą odpowiedzią i że ktoś się nimi odpowied-
nio zajmie. Informacja o miejscu, w którym znajduje się 
osoba dzwoniąca, udostępniana służbom ratunkowym, 
poprawi poziom ochrony i bezpieczeństwa i pomoże 
służbom ratunkowym – w stopniu możliwym technicz-
nie – w wykonywaniu ich obowiązków, pod warunkiem, 
że zagwarantuje się przeniesienie wywołań i towa-
rzyszących im danych do służb ratunkowych. Odbiór 
i wykorzystanie takich informacji powinny być zgodne 
z prawem Wspólnoty o przetwarzaniu danych osobo-

wych. Stałe udoskonalenia technologii 
informatycznych będą stopniowo 
umożliwiać jednoczesne obsługiwa-
nie kilku języków w tych sieciach, 
po rozsądnych kosztach. To z kolei 
zapewni dodatkowe bezpieczeństwo 
obywatelom krajów europejskich 
korzystających z numeru alarmo-
wego 112 poza krajem ojczystym.

Idziemy w dobrym kierunku
Obowiązek wdrożenia w Polsce roz-
wiązań umożliwiających korzystanie 
z numeru 112 nakłada również ustawa 
z 8 września 2006 roku o Państwo-
wym Ratownictwie Medycznym. 
Artykuł 25 ust. 1 stanowi, że w urzę-
dach wojewódzkich działają centra 
powiadamiania ratunkowego, któ-
rych zadaniem jest przyjmowanie 
zgłoszeń na numer alarmowy 112 
i przekierowywanie ich do właściwej 
jednostki Policji, Państwowej Straży 
Pożarnej i pogotowia ratunkowego. 
Przypomnijmy, że połączenia wyko-
nywane na numer alarmowy 112 są 
na razie odbierane przez powiatowe 
lub miejskie Stanowiska Kierowania 
Straży Pożarnej (dla telefonii sta-
cjonarnej) oraz w Komendach 
Powiatowych Policji (dla telefonii 
mobilnej). Operatorzy 112 kieru-
ją właściwe służby ratownicze na 
podstawie przekazanych informacji 
lub – jeśli zachodzi taka koniecz-
ność – mogą przełączyć rozmowę do 
dyspozytorów poszczególnych służb 
ratunkowych. W niektórych miastach 
połączenia alarmowe z numerem 
112 są kierowane do istniejących już 
lokalnych centrów powiadamiania 
ratunkowego. Obecnie powstaje 
kompleksowy ogólnokrajowy sys-
tem powiadamiania ratunkowego.

Europejski Dzień 

Numeru 112

11 lutego 2009 roku 

Komisja Europejska, 

Parlament 

Europejski i Rada 

Europy podpisały 

wspólną deklarację. 

Ustanawia ona tę 

właśnie datę (11/2) 

jako Europejski 

Dzień Numeru 112. 

W związku z tym, 

co roku mają się 

odbywać rozmaite 

imprezy promujące 

jednolity numer 

alarmowy 112 w całej 

Unii Europejskiej.
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Projekt „System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego” (SIPR) 

jest realizowany przez Centrum Projektów Informatycznych MSWiA. 

Jest jednym z trzech w ramach pakietu projektów zarządzania kry-

zysowego. Pozostałe to „Ogólnopolska Sieć Teleinformatyczna na 

potrzeby numeru alarmowego 112” (OST 112) oraz „Ogólnokrajowy 

Cyfrowy System Łączności Radiowej (OCSŁR). System informatycz-

ny powiadamiania ratunkowego jest projektem indywidualnym 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Zamysł całego przedsięwzięcia wynika z potrzeby poprawy 
poziomu ratownictwa, szczególnie w zakresie ratowania 
życia i zdrowia w sytuacji nagłych zagrożeń i był sformuło-
wany jeszcze u schyłku xx wieku. Przykre doświadczenia 
z okresu powodzi w naszym kraju w ubiegłym roku tym 
mocniej pokazały, że niezbędny jest system, który pozwo-
li wezwać pomoc z każdego miejsca w kraju i w każdych 
warunkach. Ten postulat odnosi się zarówno do obywa-
teli, jak i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.
Na rysunku 1 pokazano elementy składowe sys-
temu spr. Dla przejrzystości pominięto rozległy 

aspekt związany z pracami legislacyjnymi.
Na ogólną strukturę systemu powiadamiania ratun-
kowego (spr) (trzeba pamiętać, że jest to pojęcie 
szersze niż sipr) składają się następujące części:
> sipr – część informatyczna, będą-
ca przedmiotem projektu,
> pli – platforma lokalizacyjno-informacyjna,
> ost 112 – sieć teleinformatyczna,
> obiekty, kadry, systemy uzupełniające – ta część pro-
jektu jest realizowana przez wojewodów ze środków bę-
dących w dyspozycji w poszczególnych województwach.
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Warto przy okazji objaśnić pojęcie „platforma lokali-
zacyjno–informacyjna”. Odpowiedni projekt, którego 
celem „jest usprawnienie funkcjonowania systemu 
pozyskiwania informacji o lokalizacji abonenta wzy-
wającego pomocy (pod numery alarmowe, w tym 112) 
oraz usprawnienie procesów związanych z przeno-
szeniem numerów przy zmianie operatora” jest reali-
zowany przez Urząd Kontroli Elektronicznej (uke). 
Istota projektu (www.uke.gov. pl) sprowadza się do 
stworzenia możliwości zlokalizowania dzwoniącego 
w taki sposób, aby służby ratownicze mogły dotrzeć 
we właściwe miejsce nawet jeżeli zgłaszający nie 
potra� wskazać tego miejsca (nieznany teren, wa-
runki ograniczonej widoczności – mgła, noc itp.).
Ponieważ komponent pli jest niezwy-
kle istotny, odnotujmy podstawowe infor-
macje dostarczane przez ten system:
1. informacje dotyczące lokalizacji zakończenia sieci, 
czyli miejsca, z którego odbieramy zgłoszenie:
– dla stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – do-
kładny adres,
– dla publicznej sieci mobilnej – geogra-
�czne położenie zgłaszającego,
2. dane teleadresowe.

Dodajmy do tego informacje na te-
mat funkcjonalności:
> pozyskiwanie i udostępnianie informacji lo-
kalizacyjnych i odpowiednich danych,
> baza danych o abonentach,
> wspomaganie procesów związanych z realizacją 

usługi przenoszenia numerów.
Widać z tego, że system pli stanowi 
ważny komponent całego rozwiąza-
nia związanego z powiadamianiem 
ratunkowym. Dokładność danych 
lokalizacyjnych, która zależy od 
zagęszczenia poszczególnych sieci, 
niejednokrotnie będzie stanowić 
o sukcesie ratownictwa w sytu-
acjach szczególnie trudnych.
Jeszcze na etapie studium wyko-
nalności systemu sipr zidentyfi-
kowano następujące problemy:
> brak jednolitego i spójnego 
ogólnokrajowego rozwiązania it, 
które mogłoby być wykorzystane 
w powiadamianiu ratunkowym,
> brak synergii technologicznej 
w działaniach poszczególnych służb, 
co uniemożliwia m.in. elektroniczną 
wymianę informacji i dokumentów,
> brak jednolitych wytycznych stan-
daryzujących proces przyjmowania 
i obsługi zgłoszeń alarmowych,
> brak powszechnych rozwiązań 
wspomagających pracę opera-
torów oraz dyspozytorów cpr 
(np. często rejestracja zdarzeń 
odbywa się na papierze),
> brak docelowego rozwiązania 
pozwalającego na lokalizację abo-
nenta wywołującego – planowana 
jest współpraca z pli cbd (Platformą 
Lokalizacyjno-Informacyjną 
z Centralną Bazą Danych – roz-
wiązanie wdrażane przez uke),
> brak narzędzi analitycznych 
w zakresie analiz statystycznych 
(liczba przyjmowanych zgłoszeń, 
czas obsługi zdarzenia, itp.).
Przebieg realizacji projektu po-
kazuje, że podane problemy 
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Rys.1. System powiadamiania ratunkowego
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znajdują stopniowo swoje rozwiązanie od 
strony czysto technicznej, ale także od 
strony organizacji obiegu informacji. 
Na rysunku 2 pokazano system sipr w całej jego 
złożoności. Elementy dodatkowe, o których 
nie wspomniano wcześniej, są następujące:
> ecall – system sipr będzie przygotowany 
na przyjmowanie zgłoszeń z systemu powia-
damiania o wypadkach drogowych (ecall). 
Właściwość systemu ecall zapewni auto-
matyczne (kolizja drogowa) lub ręczne (na-
ciśnięcie jednego przycisku) powiadomienie 
systemu ratownictwa o zdarzeniu nagłym. 
System ecall automatycznie wyśle podsta-
wowe dane lokalizacyjne, a także pozwoli na 
zestawienie połączenia z centrum ratownictwa.
> Centralny Moduł Mapowy – rozwiązanie 
na poziomie oprogramowania, które pozwo-
li wizualizować miejsce zdarzenia. Jak widać 
na schemacie, cmm będzie korzystać z da-
nych gromadzonych (jako dane pierwotne) 
przez gugik, a następnie nałoży taką mapę, 
która na przykład pokaże układ ulic, a na-
wet dodatkowych urządzeń technicznych 
ważnych z punktu widzenia poszczególnych 
służb (studzienki, ujęcia wodne, itp.).
System Informatyczny Powiadamiania 
Ratunkowego w swojej podstawowej części zo-
stanie zrealizowany do końca 2011 r. Pozwoli to 
na przyjmowanie zgłoszeń na numery alarmowe 
w całym kraju, a jednocześnie zapewni współ-
działanie na poziomie poszczególnych służb 
ratownictwa i odpowiedzialnych za bezpieczeń-
stwo. Przy realizacji całego pakietu zarządzania 
kryzysowego jest realna szansa poprawy spraw-
ności służb w warunkach zdarzeń na większych 
obszarach w sytuacji, gdy tradycyjna infrastruk-
tura ulegnie uszkodzeniu. sipr będzie musiał 
zdać egzamin w czasie Mistrzostw Europy w Pił-
ce Nożnej uefa euro 2012. Należy sobie życzyć, 
aby wcześniej i później system nie musiał być 
wykorzystywany w sytuacjach nadzwyczajnych.
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Rys. 2 Architektura systemu SIPR

Bez pozostałych projektów centra powiadamiania 
ratunkowego będą zawieszone w przestrzeni, która 
musi przecież zapewnić zarówno element transportowy 
dla informacji, jak i możliwość wezwania pomocy 
w dowolny sposób dostępny w danym momencie 
dla obywateli.
W przypadku projektu Ogólnokrajowy Cyfrowy System 
Łączności Radiowej najważniejszymi celami są:
> poprawa bezpieczeństwa publicznego oraz 
zmniejszenie ewentualnych strat związanych z klęskami 
żywiołowymi czy aktami terrorystycznymi,
> poprawa efektywności współdziałania służb,
> spełnienie zaleceń misji ewaluacyjnych Schengen.
Projekt OST 112 pozwoli uzyskać między innymi:
> sprawną wymianę danych pomiędzy systemami 
wspomagania dowodzenia (SWD) Policji, Straży Pożarnej, 
jednostkami ratownictwa medycznego oraz centrami 
powiadamiania ratunkowego w zakresie obsługi zgłoszeń 
na telefony alarmowe (112, 997, 998, 999,…),
> wykorzystanie w zakresie obsługi wywołań na numery 
alarmowe jednej zintegrowanej sieci przystosowanej 
do pełnienia funkcji sieci współdziałania resortu służb 
wewnętrznych i administracji,
> korzystanie z pakietu usług dostępnych w technologii 
VoIP, w tym usług: transmisji rozmów telefonicznych, 
wideotelefonii, współdzielenia dostępu do zasobów 
scentralizowanych, bezpiecznego połączenia 
sieci IP, tworzenia VPN, centralnego monitorowania 
bezpieczeństwa sieci.
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Już od lipca CPR 
w każdym województwie 
Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Admi-

nistracji rozstrzygnęło przetarg na „Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu 

informatycznego Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego, umożliwia-

jącego przyjęcie i rejestrację zgłoszeń na numer alarmowy 112 oraz inne numery 

alarmowe”. Zwyciężyło konsorcjum firm Wasko S.A. oraz DGT Sp. z o.o.

O tym projekcie mówiło się od dawna. Jest bardzo ważny 
dla nas wszystkich. A szczególne znaczenie może mieć 
w czasie przyszłorocznych Mistrzostw Europy w Piłce 
Nożnej uefa euro 2012. Dlatego w połowie stycznia 
tego roku Centrum Projektów Informatycznych mswia 
podpisało umowę na zakup zintegrowanego systemu 
informatycznego umożliwiającego przyjmowanie i reje-
strację zgłoszeń na numery alarmowe, między innymi 112.
Do postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego przystąpiło dziesięciu wykonawców. 
Po dokonaniu oceny ofert siedem przedsiębiorstw zapro-
szono do udziału w aukcji elektronicznej. Została ona zre-
alizowana na Platformie Aukcji Elektronicznych Urzędu 
Zamówień Publicznych. Najkorzystniejszą ofertę złożyło 
konsorcjum �rm Wasko s.a. oraz dgt Sp. z o.o. Do lipca br. 
wdrożą one system, a do końca 2015 r. będą świadczyły 
usługi serwisu gwarancyjnego i nadzoru autorskiego.
Zbudowany system informatyczny będzie stanowił pod-
stawę funkcjonowania wojewódzkich centrów powiada-
miania ratunkowego. Głównym celem ich działania jest 
zapewnienie sprawnej obsługi przyjmowania zgłoszeń 
na numery alarmowe oraz wymiana informacji z syste-
mami informatycznymi służb ustawowo powołanych 
do niesienia pomocy w przypadku zdarzeń zagrażają-
cych zdrowiu i życiu człowieka. Ten nowoczesny system 
będzie jednym z głównych elementów systemu powia-
damiania ratunkowego w Polsce, a także przyczyni się 

Mieczys�aw
T. Sta r kowski

do poprawy bezpieczeństwa obywateli.
Inwestycja jest �nansowana w ra-
mach przedsięwzięcia ”Budowa i wy-
posażenie Wojewódzkich Centrów 
Powiadamiania Ratunkowego”, reali-
zowanego z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Podstawą systemu informatycznego 
Wojewódzkich Centrów Powiadamiania 
Ratunkowego (si wcpr) jest opracowa-
ny przez wasko System Wspomagania 
Dowodzenia. Stanowi on jednolitą platformę 
teleinformatyczną, która w ramach wydzie-
lonych modułów wspiera obsługę zgłoszeń, 
zdarzeń oraz koordynację działań służb 
ratowniczych i porządkowych. Wspomaga 
przyjmowanie zgłoszeń przychodzących na 
numery przydzielone poszczególnym służ-
bom oraz na europejski numer alarmowy 
112. Zapewnia kompleksowe zarządzanie 
operacjami podejmowanymi przez wszyst-
kie uprawnione służby, zapewniając obsługę 
działań wymagających interwencji jednej lub 
kilku jednostek albo wielu służb jednocześnie.
Rezultatem przetargów prowadzonych 
przez Centrum Projektów Informatycznych 
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mswia w ramach projektu budowy Systemu 
Informatycznego Powiadamiania Ratunkowego będzie:
> możliwość obsługi zgłoszeń alarmowych obywa-
teli polskich i cudzoziemców przebywających na 
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na jednolity eu-
ropejski numer 112 oraz inne numery alarmowe;
> możliwość obsługi zgłoszeń alarmowych osób niepeł-
nosprawnych na numer 112 oraz inne numery alarmowe;
> możliwość obsługi zgłoszeń alarmowych osób 
nieposługujących się językiem polskim na nu-
mer 112 oraz inne numery alarmowe;
> możliwość obsługi zgłoszeń alarmowych z sys-
temów monitoringu, w tym systemu ecall;
> możliwość gromadzenia danych i zapewnienie 
przepływu informacji niezbędnej do zarządzania za-
sobami ratowniczymi Państwowej Straży Pożarnej, 
Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz Policji;
> możliwość natychmiastowej wizualizacji miejsca 
zgłoszenia, zdarzenia oraz jednostek ratowniczych;
> możliwość określenia i monitorowania średnie-
go czasu oczekiwania na przyjęcie zgłoszenia;
> możliwość określenia i monitorowania średniego czasu 
reakcji na przyjęte zgłoszenie (czasu podjęcia czynności 
przez odpowiednie służby od przyjęcia zgłoszenia);
> możliwość określenia liczby zgłoszeń oczekujących na od-
biór i obsługę, z funkcją powiadomienia o potrzebie wzmoc-
nienia lub zwiększenia liczby stanowisk do odbioru zgłoszeń;
> zapewnienie warunków technicznych do współ-
działania służb, przekierowywania zgłoszeń alar-
mowych do właściwych merytorycznie i miejscowo 
służb oraz wymiany informacji w ramach całe-
go systemu obsługi zgłoszeń alarmowych;
> umożliwienie dystrybucji danych o lokalizacji zgłosze-
nia na podstawie informacji z systemu uke Platforma 
Lokalizacyjno-Informacyjna z Centralną Bazą Danych 
do podmiotów obsługujących zgłoszenia alarmowe.
Wasko s.a. jest jedną z czołowych polskich �rm telein-
formatycznych. Od 23 lat zajmuje się projektowaniem 
i produkcją oprogramowania oraz realizuje kompleksowe 
usługi w zakresie wdrażania, utrzymania i eksploata-
cji systemów informatycznych. Dostarcza rozwiązania 
dla średnich i dużych przedsiębiorstw, głównie z sek-
tora paliwowo-energetycznego, telekomunikacyjnego 
i bankowego, a także dla administracji publicznej.
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Firma Wasko ma duże doświadcze-
nie we wdrażaniu Systemu Wspomagania 
Dowodzenia. W ubiegłych latach wprowa-
dzono go w następujących lokalizacjach:
> Centrum Powiadamiania Ratunkowego 
w Nowym Sączu – 2002
> Miejskie Centrum Reagowania i Koordynacji 
i Ratownictwa w Toruniu – 2004
> Centrum Ratownictwa Gliwice – 2005
> Straż Miejska Miasta Stołecznego 
Warszawy – 2005
> Miejskie Centrum Ratownictwa 
w Katowicach – 2006
> Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe 
w Katowicach – 2006
> Komenda Wojewódzka Policji 
w Kielcach – 2006
> Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie 
Ratunkowe – 2006
> Krakowskie Pogotowie Ratunkowe – 2008
> Bielskie Pogotowie Ratunkowe – 2009
> Urząd Marszałkowski w Krakowie – 2011

Zwycięskie konsorcjum firm Wasko S.A. 
oraz DGT Sp. z o.o. zrealizuje pro-
jekt, którego zadaniem jest:
> przygotowanie projektu tech-
nicznego systemu;
> dostawa, instalacja i konfi-
guracja infrastruktury;
> wykonanie i wdrożenie systemu w każdym 
województwie oraz ośrodku krajowym;
> przeprowadzenie szkoleń użytkowników-
-instruktorów oraz administratorów-
-instruktorów w zakresie użytkowania 
oraz administrowania systemem;
> świadczenie usług serwisu gwarancyjnego;
> świadczenie w okresie gwarancyj-
nym usług nadzoru autorskiego.

Zakłada się budowę SI WCPR w oparciu 
o uniwersalne, dające się wyróżnić, kom-
ponenty funkcjonalne – podsystemy:
> przyjęcia zgłoszenia alarmowego;
> zintegrowanej łączności wraz z sys-
temem rejestracji rozmów;
> baz danych;
> raportowy;
> monitorowania zgłoszeń.

•



Platforma Lokalizacyjno-Inform  acyjna z Centralną Bazą Danych
Przedsięwzięcie opracowania i uruchomienia 
Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Cen-
tralną Bazą Danych (PLICBD) jest wypełnieniem 

nie zostanie potraktowane jako zgłosze-
nie i odpowiednie służby ratownicze lub 
policja zostaną skierowane w maksymal-
nie krótkim czasie na miejsce zdarzenia.
plicbd jest częścią ogólnokrajowego 
Systemu Informatycznego Powiadamiania 
Ratunkowego, który opracowuje 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. Platforma odpowiada 
za prowadzenie bazy danych o użytkow-
nikach publicznych sieci telefonicznych 
oraz za przekazywanie systemom i służ-
bom odpowiedzialnym za przyjmowanie 
wywołań alarmowych danych użytkow-
ników i informacji o lokalizacji zakoń-
czeń publicznych sieci telefonicznych 
(stacjonarnych i ruchomych), z któ-
rych wykonano wywołanie alarmowe. 
Funkcjonalność plicbd posłuży dostar-
czaniu informacji do poszczególnych 
centrów powiadamiania ratunkowego, 
natomiast fizyczna realizacja łączności 
będzie się odbywać przez centralny punkt 
systemu centrów powiadamiania ratunko-
wego, będący brzegowym elementem tej 
części systemu powiadamiania ratunko-
wego, która jest tworzona przez mswia.
plicbd będzie też obsługiwać – w zakresie 
funkcjonalności związanej z lokaliza-
cją – także jednostki służb powołanych 
do niesienia pomocy, które nie będą 
wywoływane przez numer 112 i bę-
dą miały własny punkt centralny.

Głównym celem projektu jest usprawnienie funk-
cjonowania systemu pozyskiwania informacji 
o lokalizacji użytkownika dzwoniącego na numer 
112 i inne numery alarmowe. Szybka identyfikacja 
miejsca, z którego wykonano połączenie na numer 
alarmowy, ma ogromne znaczenie – szczególnie 
w sytuacji, gdy osoba wzywająca pomocy znajduje 
się w ciężkim stanie lub w szoku i nie potrafi w pre-
cyzyjny sposób określić miejsca swojego pobytu. 
Sytuacja ta dotyczy również osób podróżujących, 
które znajdują się w nieznanym terenie i potrafią 
tylko w przybliżeniu podać miejsce swojego pobytu. 
Lokalizacja osób w takich przypadkach bez możli-
wości, jakie będzie dawać plicbd, jest utrudniona 
i czasochłonna. W sytuacji ratowania życia ludz-
kiego mijający czas stanowi główne zagrożenie 
i w skrajnych przypadkach może doprowadzić do 
trwałego kalectwa lub zgonu poszkodowanego. 
Dzięki zbudowaniu systemu skróci się czas reakcji 
służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy. 

Precyzyjna informacja 
dla ratowników
Szybkość lokalizacji ma również znaczenie w sytu-
acjach, gdy zagrożone jest mienie obywateli, na przy-
kład w czasie pożaru. Utrata majątku dla wielu osób, 
szczególnie w sytuacjach braku ubezpieczenia, sta-
nowi osobistą tragedię i może prowadzić do bardzo 
skomplikowanej sytuacji materialnej i rodzinnej. 
Ogromne znaczenie ma również fakt, iż w sytuacjach 
zagrożenia życia spowodowanych rozbojem, porwa-
niem itp., osoba nie musi przekazywać jakichkolwiek 
informacji; wystarczy, że zadzwoni, a takie połącze-
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Wystarczy zadzwonić 
na numer alarmowy 
Centralna Baza Danych przetwarzać będzie dane 
otrzymane od dostawców usług i operatorów sieci tele-
komunikacyjnych. Utrzymanie bazy polegać będzie na 
jej systematycznej aktualizacji, za którą odpowiedzial-
ni są przedsiębiorcy telekomunikacyjni. Warunkiem 
koniecznym dla utrzymania aktualności Centralnej 
Bazy Danych i funkcjonalności plicbd jest realiza-
cja przez plicbd obsługi procesowej przenoszenia 
numerów, wynikającego z uprawnienia użytkownika 
do zachowania numeru przy zmianie dostawcy usługi.
Proces obsługi wywołania alarmowego przebiegnie 
następująco: osoba wzywająca pomocy wybiera numer 
alarmowy. Zgłoszenie alarmowe poprzez publiczne 
sieci telefoniczne jest kierowane do najbliższego cpr 
lub do najbliższej jednostki właściwej terytorialnie 
i funkcjonalnie służby powołanej do niesienia pomo-
cy. Wraz z nadejściem takiego połączenia w cpr lub 
jednostce niesienia pomocy wyświetlany jest numer 
telefonu abonenta wzywającego pomocy (w ramach 
funkcjonalności prezentacji numeru strony wywołują-
cej – Calling Line Identi�cation Presentation wspartej
funkcjonalnością zniesienia zakazu prezentacji nu-
meru strony wywołującej, tzw. Override Calling Line 
Identi�cation Restriction). Przekazywanie danych
abonenta, z którego terminala wzywana jest pomoc 
i informacji o lokalizacji będzie realizowane poprzez 
sieć ip z zastosowaniem odmiennych sposobów dla 
sieci telefonii ruchomej i stacjonarnej. W obecnym 
stanie techniki telefonii stacjonarnej przekazywanie 
danych o abonencie odbywa się tzw. metodą pull. 
Polega ona na tym, że służba, do której skierowano 

połączenie alarmowe, kieruje do plicbd żądanie poda-
nia dla numeru telefonu wzywającego pomocy infor-
macji o abonencie. W odpowiedzi na żądanie plicbd 
przekaże służbom dane abonenta zgromadzone wcze-
śniej w bazie plicbd oraz dokładny adres zainstalowania 
zakończenia publicznej stacjonarnej sieci telefonicznej, 
z którego zostało zainicjowane połączenie alarmowe.

Czas na odpowiedź – 4 sekundy
W odniesieniu do sieci telefonii ruchomej na odcinku 
od operatora do plicbd przewiduje się stosowanie 
tzw. metody push. Polega ona na tym, że równocze-
śnie z pojawieniem się wywołania alarmowego w sieci 
operatora inicjującego takie połączenie zostaje uru-
chomiony proces lokalizacji abonenta wzywającego 
pomocy. Po ustaleniu informacji lokalizacyjnych będą 
one wraz z numerem telefonu wzywającego pomocy 
przekazane do plicbd, gdzie – po dołączeniu (zgro-
madzonych wcześniej w plicbd) danych abonenta 
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obowiązku nałożonego na prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej. Rozpoczęło się w maju 2008 roku, 
a uruchomienie było przewidywane na I kwartał 2011.





wzywającego pomocy – będą oczekiwać przez cztery go-
dziny. W tym okresie mogą być wysyłane do służb powo-
łanych do niesienia pomocy w odpowiedzi na wystawione 
przez te służby żądanie zawierające numer telefonu 
abonenta wzywającego pomocy (metoda pull na odcin-
ku plicbd – służby powołane do niesienia pomocy). 
Dokładność przekazywanych danych lokalizacyjnych 
zależy od systemu lokalizacyjnego, którym dysponuje 
dany operator publicznej ruchomej sieci telefonicz-
nej. Maksymalny czas przygotowania odpowiedzi 
plicbd na zapytanie wynosi 4 sekundy, włącza-
jąc w to czas przekazania danych lokalizacyjnych 
przez operatora telekomunikacyjnego. W zakresie 
wywołań alarmowych plicbd będzie przygotowa-
na na obsłużenie do 15 tys. wywołań w ciągu mi-
nuty oraz do 40 mln wywołań w ciągu miesiąca. 

Od analizy do wdrożenia
Wyodrębniono pięć etapów projektu, przyjmując 
że  prace mogą się częściowo na siebie nakładać. 
Etap i: niezbędne analizy – uzgodnienie, opracowa-

nie i przedstawienie do akceptacji 
zamawiającemu. Etap ii: projekt 
systemu – uzgodnienie, opracowa-
nie i przedstawienie do akceptacji 
zamawiającemu. Etap iii: uzyskanie 
wymaganych decyzji administracyj-
nych i zezwoleń, a także wykonanie 
adaptacji pomieszczeń i terenu oraz 
budowa centrów przetwarzania 
danych we wskazanych lokalizacjach. 
Etap iv: budowa i uruchomienie 
systemu teleinformatycznego plicbd 
oraz przygotowanie i przeprowa-
dzenie testów. Etap v: wdrożenie 
polegające na produkcyjnym podłą-
czeniu przedsiębiorców telekomu-
nikacyjnych wraz z migracją danych 
oraz podłączeniu służb ratowni-
czych, a także niezbędne szkolenia. 
Ostateczny termin realizacji projek-
tu ustalono na 31 marca 2011 roku.

Artykuł ukazał 
się w rozszerzonej 

wersji w „Metodach 
Informatyki 

Stosowanej”, 
kwartalniku Komisji 
Informatyki Polskiej 

Akademii Nauk, 
oddział w Gdańsku.
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Skuteczne działanie 
Platformy Lokalizacyjno-
Informacyjnej z Centralną 
Bazą Danych wymaga 
dostępu do kompletnej 
i aktualnej bazy danych o: 
> użytkownikach przy-
łączonych do publicz-
nych sieci telefonicznych 
obsługiwanych przez 
dostawców usług 
i operatorów sieci, 
> wykorzystywanych 
przez nich nume-
rach telefonicznych, 
przydzielonych ope-
ratorom zakresach 
numeracyjnych. 
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Ustawa z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych de�niuje dane osobowe jako informacje 
dotyczące zidenty�kowanej lub możliwej do zidenty-
�kowania osoby �zycznej. Informacje takie zostaną 
uznane za dane osobowe, jeżeli pozwolą na bezpo-
średnie lub pośrednie określenie tożsamości osoby 
�zycznej. Należą do nich w szczególności numery 
identy�kacyjne lub specy�czne cechy osób �zycznych, 
takie jak cechy �zyczne, �zjologiczne, umysłowe, 
ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Spod zakresu 
danych osobowych zostały jednak wyłączone infor-
macje, których powiązanie z określoną osobą �zyczną 
wymagałoby nadmiernych kosztów, czasu lub działań. 
Pojęcie danych osobowych ma zatem bardzo szeroki 
zakres. Należą do nich zarówno takie kategorie danych 
jak numer telefonu, adres mailowy, adres zamieszkania, 
jak również zdjęcie i nagranie z kamery zawierające 
wizerunek, linie papilarne czy dane lokalizacyjne. 
Dane osobowe dzielą się na dane zwykłe (takie jak 
imię, nazwisko, pesel) oraz tzw. dane wrażliwe, do 
których zaliczają się m.in. dane o stanie zdrowia, 
kodzie genetycznym, grupie krwi czy nałogach.
Z powyższej analizy wynika, że danymi osobowymi są 
również informacje, które są pozyskiwane przez centra 
powiadamiania ratunkowego (cpr) w związku z obsłu-

gą zgłoszeń alarmowych adresowanych na 
numer 112. cpr zbierają dane osobowe od 
zgłaszającego oraz mogą pozyskiwać dane 
o lokalizacji z Platformy Lokalizacyjno-
Informacyjnej z Centralną Bazą Danych 
(plicbd). cpr będą więc mieć dostęp do 
wielu kategorii danych osobowych, nie 
tylko dotyczących samego zgłaszającego, 
ale niekiedy również osoby trzeciej, jaką 
jest sam poszkodowany. Rodzi to pyta-
nie, czy cpr ma odpowiednią podstawę 
prawną do tego, aby je przetwarzać. 

Podstawa przetwarzania
warunkiem legalności 
Co do zasady, podstawą przetwarzania 
danych osobowych mogą być: zgoda 
podmiotu, którego dane dotyczą lub 
podstawy określone w przepisach ustawy. 
W związku z tym, że w praktyce podczas 
zgłoszenia alarmowego trudno będzie 
uzyskać zgodę osoby na przetwarzanie 
danych osobowych, najczęstszą podstawą 
przetwarzania danych osobowych zgłasza-
jącego i poszkodowanego będą sytuacje 

W dobie społeczeństwa informacyjnego, gdy informacja jest traktowana 

jako szczególne dobro niematerialne, ochrona danych użytkowników usług 

komunikacji elektronicznej nabrała szczególnego znaczenia. Dotyczy to również 

przetwarzania danych przez podmioty wykonujące zadania publiczne, 

w tym przez centra powiadamiania ratunkowego, które gromadzą i przetwarzają 

dane w związku z przyjmowaniem zgłoszeń na numery alarmowe, w tym numer 112. 

Ochrona danych 
osobowych w CPR
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wskazane w przepisach ustawy, które upoważniają do 
przetwarzania danych, gdy jest to niezbędne do zreali-
zowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wyni-
kającego z przepisu prawa albo gdy jest to niezbędne do 
wykonania określonych prawem zadań realizowanych 
dla dobra publicznego. W odniesieniu do danych wrażli-
wych podstawa taka zachodzi, gdy przetwarzanie danych 
prowadzone jest w celu ochrony zdrowia albo gdy prze-
pis ustawy szczególnej zezwala na ich przetwarzanie. 
Szczególną podstawę przetwarzania danych osobowych 
przez cpr zawiera art. 14f ustawy o ochronie przeciwpo-
żarowej, określający jednocześnie zakres danych, które 
mogą być zbierane podczas zgłoszenia alarmowego, 
tj. numer abonenta, imię, nazwisko, adres zameldowania 
abonenta (w przypadku sieci mobilnej) lub zakończenia 
sieci (w przypadku sieci stacjonarnej) oraz dane loka-
lizacyjne. Warto podkreślić, że zakres danych, które 
operatorzy mają przekazywać do plicbd, jest znacznie 
szerszy niż zakres danych, które mogą pozyskiwać cpr na 
podstawie art. 14f ustawy o ochronie przeciwpożarowej. 
Do plicbd przekazywane są bowiem  także numer lub 
znak identy�kujący urządzenie abonenckie oraz pesel, 
nazwa, seria i nr dokumentu potwierdzającego tożsamość. 

Status CPR
Kwestią istotną z punktu widzenia zakresu obowiązków 
i odpowiedzialności cpr względem przetwarzanych 
przez nie danych osobowych jest ustalenie, czy z punktu 
widzenia ustawy cpr jest administratorem czy podmio-
tem przetwarzającym dane osobowe. Zgodnie z ustawą 
administratorem danych osobowych jest organ, jednostka 
organizacyjna, podmiot albo osoba decydująca o celach 
i środkach przetwarzania danych osobowych. Natomiast 
przetwarzającym dane jest podmiot, który przetwarza je na 
zlecenie administratora i nie decyduje o celach i środkach 
ich przetwarzania. W przypadku podmiotów publicznych 
bardzo często występuje problem z ustaleniem, kto jest 
administratorem gromadzonych danych, gdyż podmiot 
przetwarzający dane rzadko decyduje o celach i środkach 
przetwarzania danych, gdyż określają je przepisy prawa. 
Bez wątpliwości zadania cpr oraz cele i środki przetwa-
rzania danych przez centra zostały wyraźnie określone 
w przepisach regulujących funkcjonowanie cpr. Pojawia 
się natomiast pytanie, czy status prawny cpr, które jest 

w istocie wspólnym stanowiskiem kierowania, po-
zwala na ustalenie, że cpr może być zakwali�kowa-
ne jako jednostka organizacyjna mogąca posiadać 
status administratora danych osobowych. Mając na 
względzie organizacyjne i �nansowe wyodrębnie-
nie cpr można udzielić odpowiedzi twierdzącej. 

Obowiązki administratora
danych osobowych 
Na cpr jako podmiotach przetwarzających dane oso-
bowe, w szczególności w sytuacji, w której posiadają 
status administratorów danych, ciążą pewne obowiąz-
ki, do których można zaliczyć obowiązek zabezpie-
czenia danych, zachowania poufności i integralności 
danych, poprzez zastosowanie środków technicznych 
i organizacyjnych, odpowiednich do rodzaju danych 
i zagrożeń (określonych w art. 36-39 ustawy oraz w roz-
porządzeniu do ustawy). cpr powinny również chronić 
interesy osób, których dane dotyczą, m.in. poprzez 
niepoddawanie przetwarzaniu danych niezgodnemu 
z celami, dla których zostały zebrane oraz poprzez 
utrzymywanie ich merytorycznej poprawności. 
Ponadto osoby mające dostęp do danych powinny 
mieć imienne upoważnienia (powinna być prowa-
dzona ewidencja osób upoważnionych) oraz powinny 
zostać zobowiązane do zachowania poufności zarówno 
samych danych, jak i sposobów ich zabezpieczenia.
Zbiory danych podlegają także obowiązkowi zgłosze-
nia celem rejestracji przez Generalnego Inspektora 
Danych Osobowych. Art. 43 ustawy określa wy-
jątki od obowiązku rejestracji dla administratorów 
przetwarzających określone zbiory danych. Wśród 
przypadków wymagających rejestracji nie ma kate-
gorii, która pozwalałaby przyjąć, że zbiory danych 
osobowych przetwarzanych przez cpr nie podlegają 
rejestracji. Kategorią, która mogłaby zostać wzięta 
pod uwagę są dane osób korzystające z usług me-
dycznych, która jednak nie wydaje się odpowiednia 
do zastosowania, choćby ze względu na to, że zgło-
szenia alarmowe mogą dotyczyć wyłącznie ratowa-
nia mienia. Dlatego należy przyjąć, że w obecnym 
stanie prawnym zbiory danych przetwarzanych 
przez cpr powinny być zgłaszane do rejestracji przez 
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
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UEFA sugeruje 
Ukrainie numer 112

Europejski Dzień Numeru 112

Półtora roku temu władze UEFA sugerowały, że na Ukrainie powinien zostać wprowadzony 
jeden numer alarmowy 112. Powinno to nastąpić przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 w czerwcu przyszłego roku. Koszt systemu szacowano na 
625 mln hrywien. 601 mln miało pochodzić z budżetu państwa, a 24 mln – z budżetów lokalnych.

– W 2010 roku numer 112 zostanie wprowadzony w mia-
stach będących gospodarzami euro 2012, czyli w Kijowie, 
Doniecku, Dniepropietrowsku i Lwowie – deklarował 
Walery Tretiakow, wiceminister sytuacji nadzwyczajnych. 
Ale już wtedy obserwatorzy zwracali uwagę na poważ-
ne ryzyko. Ze 154 mln hrywien, jakie miały być wydane 
w 2009 roku, nic nie zostało przeznaczone na ten projekt. 
Według Walerego Żołdaka, wiceszefa biura koordynacyjnego 
komitetu organizacyjnego, nie wiadomo było jeszcze, kto 
ma być bene�cjentem tych pieniędzy: Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych czy Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych. 
W związku z tym nie było też pewności, kto odpowiada za 
ten projekt. A przede wszystkim, rząd nie przyjął jeszcze 
koncepcji działania systemu powiadamiania ratunkowego. 
– W tej sytuacji możemy tylko przyjmować telefo-
ny 112 – podkreślał Juri Zozulia, szef Ukraińskich 
Specjalnych Systemów Komunikacyjnych (usss), od-
powiedzialnych za wprowadzenie systemu. – Nie je-
steśmy jednak w stanie zapewnić żadnej pomocy. 
W ostatnich dniach ubiegłego roku Ukraińska Agencja 
Informacyjna poinformowała, że rząd zamierza wprowadzić 
system powiadamiania ratunkowego z wykorzystaniem nume-
ru 112 w Kijowie, Lwowie, Charkowie i Doniecku, czyli w naj-
większych miastach. Ma to nastąpić przed 1 lipca tego roku. 
Jan Bernaziuk, szef Departamentu Zapobiegania Korupcji 
w Ministerstwie Sytuacji Nadzwyczajnych zapowiedział, 
że oferty powinny wpłynąć w styczniu 2011 r. Stwierdził 
również, że na mocy rozporządzenia przestało istnieć pań-
stwowe przedsiębiorstwo Ukraińskie Specjalne Systemy 
Komunikacyjne (usss), które poprzednio było odpowie-

dzialne za wprowadzenie systemu. W latach 
2006–08 usss wydało 56 milionów hrywien 
na zaprojektowanie i instalację systemu, 
ale ciągle nie ma zadowalających efektów. 
– Szczerze mówiąc, system był przygoto-
wywany we Lwowie i Charkowie – stwier-
dził Jan Bernaziuk. – Ujmując to oględnie, 
niewiele się dzieje. Powstały jakieś bardzo 
proste programy. W zasadzie zaczynamy 
niemal od początku. Skierowaliśmy kilka 
pozwów sądowych przeciwko kierownic-
twu usss za zmarnowanie funduszy.
Ministerstwo Sytuacji Nadzwyczajnych 
ocenia koszt wprowadzenia systemu w czte-
rech miastach na 8 mln hrywien. Wydaje 
się, że jest to niewiarygodnie niska kwo-
ta. Jan Bernaziuk nie wyjaśnił również, 
w jaki sposób wprowadzenie systemu 
będzie możliwe w tak krótkim czasie.
W połowie stycznia br. Wiktor Janukowycz, 
prezydent Ukrainy, przypomniał Mykole 
Azarowowi, premierowi tego państwa, 
że rząd ma zapewnić warunki do wprowa-
dzenia systemu obsługi telefonów alarmo-
wych (w tym numeru 112) dla obywateli. 
System 112 ma mieć tę samą funkcjonalność 
co istniejące wcześniej numery 101, 102, 103 
itd. W ten sposób system 112 będzie ogól-
nokrajowym rozwiązaniem podobnym do 
słynnego amerykańskiego numeru 911. 
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Teleinformatyka w zarządzaniu kryzysowym


