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LIST INTENCYJNY

w sprawie współpracy w ramach projektu 
Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO)

zawarty w dniu 25 czerwca 2015 r. w Warszawie, zwany dalej „Listem", 
pomiędzy:

Ministrem Administracji i Cyfryzacji, zwanym dalej „Ministrem”, 
oraz
Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej, zwanym dalej „Prezesem UKE”,

a

Orange Polska S.A., z siedzibą i adresem w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 160, 02-326 
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000010681, dla której akta rejestrowe 
prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, NIP 526-02-50-995, wysokość kapitału zakładowego 3.937.072.437,00 złotych, zwaną 
dalej „Orange”, 
reprezentowaną przez:

Brunona Duthoit - Prezesa Zarządu,

P4 Sp. z o.o., z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Taśmowej 7, 02-677 Warszawa, wpisaną 
do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000217207, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 
951-21-20-077, wysokość kapitału zakładowego 48.456.500.00 złotych, zwaną dalej ,,P4',
reprezentowaną przez:

Jacka Niewęgłowskiego - Członka Zarządu,
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Polkomtel Sp. z o.o., z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, 
wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000419430, dla której akta rejestrowe prowadzi 
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 
527-10-37-727, wysokość kapitału zakładowego 3.510.300.000,00 złotych, zwaną dalej 
„Polkomtel”, 
reprezentowaną przez:

Wojciecha Pytla — Członka Rady Nadzorczej,

oraz

T-Mobile Polska S.A., z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12, 02-674 
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000391193, dla której akta rejestrowe 
prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, NIP 526-10-40-567, wysokość kapitału zakładowego 471.000.000,00 złotych, zwaną 
dalej „T-Mobile”,

reprezentowaną przez:

1. Adama Sawickiego - Prezesa Zarządu

2. Macieja Rogalskiego - Członka Zarządu

zwanymi dalej również „Stronami”, zaś Orange, P4, Polkomtel i T-Mobile łącznie „Operatorami”.

Zważywszy, że
1) Minister, mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, 

zainicjował i odpowiada za wdrożenie na terenie kraju funkcjonalności Regionalnego 
Systemu Ostrzegania (RSO), polegającej na informowaniu społeczeństwa o zagrożeniach 
za pośrednictwem stron internetowych urzędów wojewódzkich, telewizji - na zasadach 
określonych w umowie z dnia 13 listopada 2014 r. zawartej pomiędzy Ministrem 
Administracji i Cyfryzacji a Telewizją Polską S.A. (nr 73/MAC/WR/14), a także telefonów 
komórkowych,

2) Dotychczasowe wdrożenie funkcjonalności RSO odnośnie telefonów komórkowych 
ograniczone jest wyłącznie do uruchomienia aplikacji mobilnych RSO na systemy Android, 
iOS i Windows Phone, co zawęża możliwości wykorzystywania tego kanału dystrybucji 
komunikatów RSO,

3) Operatorzy, mając na uwadze szeroko pojęte dobro publiczne, wyrazili wolę uczestnictwa 
w projekcie RSO,
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Strony uzgodniły, co następuje:

§ 1. Oświadczenia Stron

1. Celem Listu Intencyjnego jest wyrażenie intencji współpracy oraz określenie uwarunkowań tej 
współpracy w ramach projektu RSO, w tym przede wszystkim w zakresie przekazywania lub 
udostępniania przez Operatorów komunikatów RSO1 użytkownikom końcowym, którym 
doręczenie komunikatu RSO jest możliwe z uwagi na uwarunkowania techniczne i prawne, 
załogowanym w sieci telekomunikacyjnej Operatora na danym obszarze geograficznym 
(definiowanym jako województwo) lub dostępu do nich. Strony dołożą wszelkich starań, aby 
przekazywanie lub udostępnianie komunikatów RSO, było zapewnione od dnia 1 lipca 2015 r., 
przynajmniej z wykorzystaniem rozwiązania tymczasowego, dla użytkowników końcowych, 
których telekomunikacyjne urządzenia końcowe będą umożliwiały odbiór komunikatów RSO. 
List nie ma na celu faworyzowania w żaden sposób któregokolwiek z Operatorów, a fakt ich 
dobrowolnego uczestnictwa w projekcie RSO będzie uwzględniany w ramach działań 
promocyjnych RSO podejmowanych przez Ministra.

2. Strony deklarują, że prace nad projektem RSO będą prowadzone w sposób otwarty 
i przejrzysty, tak aby pozostali uczestnicy rynku - nie tylko przedsiębiorcy telekomunikacyjni 
- mieli zapewnioną możliwość zapoznania się z nimi.

3. List ma charakter otwarty, co oznacza, że mogą przystąpić do niego inne podmioty działające 
na rynku.

4. Każdy Operator ma prawo do swobodnego wyboru technologii służącej przekazywaniu lub 
udostępnianiu komunikatów RSO w swojej sieci jak i uzgodnienia z Ministrem odrębnego 
mechanizmu pozyskiwania treści komunikatów RSO w zakresie rozwiązania tymczasowego.

5. Z powodu stosowania przez Stronę innych rozwiązań technicznych niż pozostałe Strony, żadna 
Strona nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec pozostałych Stron.

6. Uczestnictwo w pracach nad przedmiotem RSO jest dobrowolne.
7. Strony wyznaczają na koordynatora Ministra, a Minister wyraża zgodę na pełnienie tej funkcji.
8. Minister we współpracy z Prezesem UKE, dołożą starań aby zapewnić właściwe warunki dla 

zapewnienia uruchomienia i funkcjonowania przekazywania lub udostępniania komunikatów 
RSO przez Operatorów.

9. Strony Listu będą na bieżąco informować się nawzajem o przebiegu realizacji projektu RSO.
10. Biorąc pod uwagę dbałość o wysoką jakość i niezawodność funkcjonalności RSO, Strony 

deklarują dobrą wolę przy rozstrzyganiu ewentualnych kwestii spornych bądź wymagających 
dookreślenia, a wynikających z zawartych w Liście intencji.

11. Strony deklarują, że ponoszą we własnym zakresie koszty związane z realizacją współpracy 
Stron określonej w Liście.

12. Minister udziela zgody na korzystanie z Logo RSO i zamieszczanie informacji o RSO na 
materiałach informacyjnych Operatorów.

1 Komunikatem RSO jest treść pliku tekstowego o długości znaków przystosowanej do wymogów określonych dla 
SMS-CB i SMS oraz informacja o obszarze geograficznym na poziomie województwa którego dotyczy.
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§2.

1. Strony ustalają następujący podział zadań związanych z zapewnieniem realizacji Listu: 
1) Minister:

a) zapewni2 przekazywanie Operatorom treści komunikatów RSO,
b) określi obszar geograficzny, na którym ma nastąpić przekazanie komunikatów 

RSO, definiując wcześniej jednostki obszaru geograficznego,
c) określi katalog zdarzeń, dla których dopuszczone będzie przekazywanie 

komunikatów RSO,
d) poinformuje opinię publiczną o fakcie uczestnictwa Operatorów w projekcie RSO,
e) uzgodni z poszczególnymi Operatorami, porozumienia, stanowiące podstawę ich 

działania w ramach RSO;
2) Operatorzy:

zapewnią, w miarę możliwości technicznych i finansowych, przekazywanie lub 
udostępnianie komunikatów RSO do użytkowników końcowych posiadających 
urządzenie końcowe umożliwiające odbieranie komunikatów RSO, załogowanych 
w sieci telekomunikacyjnej Operatora na danym obszarze geograficznym,

3) Prezes UKE:
a) zapewni wsparcie eksperckie przy realizacji projektu RSO,
b) zapewni współpracę przy projektowaniu rozwiązania technicznego w zakresie 

możliwości wykorzystania elementów systemu PLI CBD jako systemu 
agregującego i przekazującego do Operatorów komunikaty RSO w trybie 
automatycznym.

2. Operatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treść komunikatu RSO, ani za ewentualne skutki 
przekazania albo nieprzekazania lub udostępnienia albo nieudostępnienia komunikatu RSO 
użytkownikom końcowym.

3. W terminie do dnia 1 lipca 2015 r. Strony uzgodnią procedurę tymczasowego przekazywania 
lub udostępniania treści komunikatów RSO, zakres i datę rozpoczęcia funkcjonowania 
rozwiązania tymczasowego, w tym zwłaszcza popularyzację aplikacji mobilnej, o której mowa 
w preambule Listu.

§ 3. Ustalenie zasad współpracy i przejściowa realizacja RSO przez Strony

1. Zasady współpracy Ministra, Prezesa UKE i Operatorów, w tym szczegółowe warunki 
przekazywania lub udostępniania komunikatów RSO, uzgodnienia dotyczące warunków 
brzegowych, jakie powinny spełniać komunikaty RSO, kanału wykorzystywanego do ich

2 Przez Zapewnienie należy rozumieć wygenerowanie komunikatu RSO przez upoważnionych pracowników 
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji lub wojewódzkiego centrum zarządzania kryzysowego wojewody i przesłanie 
go z serwera nadawcy do Operatora lub przekazania w sposób przyjęty w rozwiązaniu tymczasowym.
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dystrybucji przez poszczególnych Operatorów (rozwiązania techniczne), dotyczące 
mechanizmów przekazywania komunikatów Operatorom, a także informacja na temat osób 
wskazanych do kontaktów w sprawach związanych z wykonaniem Listu, będą określone 
w porozumieniu lub porozumieniach zawieranych pomiędzy Operatorami, Prezesem UKE oraz 
Ministrem.

2. Operatorzy deklarują, że w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych zdarzeń mogących 
stanowić zbiorowe zagrożenia życia lub bezpieczeństwa obywateli w okresie od 1 lipca 2015 
roku do opracowania i wdrożenia rozwiązania docelowego (w okresie stosowania rozwiązania 
tymczasowego) podejmą starania dostarczenia komunikatu RSO w miarę możliwości 
dostępnych im obecnie kanałów (rozwiązań) technicznych.

3. W okresie stosowania rozwiązania tymczasowego, za wygenerowanie i przekazanie 
komunikatów RSO Operatorom odpowiadają jedynie upoważnieni pracownicy Ministerstwa. 
Załącznik do Listu określa listę przedstawicieli Stron, wraz z ich adresami email, 
upoważnionych do komunikacji i innych czynności związanych z wygenerowaniem, 
przekazaniem i wysłaniem lub zapewnieniem dostępu użytkownikowi końcowemu do 
komunikatu RSO w ramach rozwiązania tymczasowego. Strony wykorzystają do komunikacji 
pocztę elektroniczną z podpisem elektronicznym.

§ 4. Poufność

1. Informacje dotyczące realizacji Listu przekazane Ministrowi lub Prezesowi UKE podlegają 
udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, z wyłączeniem informacji, 
które Operator przy przekazaniu oznaczył jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorcy.

2. Wszystkie informacje uzyskane przez jedną Stronę Listu („Strona Otrzymująca”) i dotyczące 
drugiej Strony („Strona Ujawniająca”), w szczególności informacje finansowe, techniczne, 
naukowe oraz informacje innego rodzaju, włączając w powyższe specyfikacje, projekty, plany, 
rysunki, oprogramowanie, dane, prototypy, dane techniczne procesów itp. oraz wszystkie kopie 
powyżej wymienionych, ujawnione w jakiejkolwiek formie, materialnej lub niematerialnej 
i zapisane na jakimkolwiek nośniku, udostępnione na piśmie, słownie albo poprzez obserwację 
wzrokową i oznaczone znakiem “Poufne” lub równoznacznym („Informacje Poufne”):

a) pozostają wyłączną własnością Strony Ujawniającej,
b) będą wykorzystywane wyłącznie w celu wykonania zobowiązań określonych w Liście,
c) będą traktowane przez Stronę Otrzymującą z taką samą starannością, jaka jest 

zasadniczo zachowywana przez Stronę Otrzymującą dla ochrony własnych informacji 
o podobnym charakterze, lecz w żadnym wypadku ze starannością nie mniejszą niż 
należyta,
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d) nie będą powielane, za wyjątkiem przypadków używania zgodnie z upoważnieniem 
Strony Ujawniającej,

e) z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 4 poniżej. Operatorzy nie będą ujawniać osobom 
trzecim bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Strony Ujawniającej,

f) jeśli będą miały postać materialną, zostaną zwrócone, na żądanie Strony Ujawniającej 
lub jeśli przestaną być potrzebne Stronie Otrzymującej.

3. Zobowiązania dochowania poufności i ograniczonego używania nie mają zastosowania do 
informacji, które:

a) stały się publicznie dostępne bez naruszenia Listu lub,
b) zostały niezależnie opracowane przez Stronę Otrzymującą, co zostało odpowiednio 

udokumentowane na piśmie lub,
c) zostały ujawnione bez ograniczeń na podstawie uprzedniej pisemnej zgody Strony 

Ujawniającej.
4. Strona Otrzymująca będzie uprawniona do ujawnienia Informacji Poufnych, których ujawnienie 
jest wymagane dla wykonania orzeczenia sądu albo zastosowania aktu prawnego, pod warunkiem, 
że Strona Otrzymująca niezwłocznie poinformuje Stronę Ujawniającą o żądaniu ujawnienia 
Informacji Poufnych i będzie właściwie współpracowała ze Stroną Ujawniającą w celu 
zastosowania odpowiednich środków ochronnych.
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Podpisano:

1

Minister Administracji i Cyfryzacji

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej

Orange Polska S.A.

rf WP4 Sp. z o.o.

/ /
v\

Polkomtel Sp. z o.o.

x aT-Mobile Polska S.A.
r'O 1/
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