Warszawa, dnia 21 maja 2019 r.
Poz. 108

DECYZJA Nr 84/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 20 maja 2019 r.
w sprawie powołania Zespołu do spraw Systemu Łączności na potrzeby
Systemu Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym
Na podstawie art. 2 pkt 1 i 23 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie
Ministra Obrony Narodowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 196) oraz § 1 pkt 6 i § 2 pkt 14
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 426 oraz z 2014 r. poz.
933) ustala się, co następuje:
§ 1. Powołuje się Zespół do spraw Systemu Łączności na potrzeby Systemu
Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym, zwany dalej „Zespołem”.
§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący Zespołu – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony
Narodowej, Pan Tomasz ZDZIKOT;
2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Szef Inspektoratu Informatyki;
3) Sekretarz Zespołu – przedstawiciel Inspektoratu Informatyki;
4) Członek Zespołu – Przewodniczący Grupy Zadaniowej do spraw
przygotowania propozycji w zakresie organizacji i funkcjonowania
stanowisk kierowania organów władzy i administracji publicznej
(Architektury Operacyjnej) – przedstawiciel Departamentu Strategii
i Planowania Obronnego Ministerstwa Obrony Narodowej;
5) Członek Zespołu – Przewodniczący Grupy Zadaniowej do spraw
Zapasowych Stanowisk Kierowania – przedstawiciel Sztabu Generalnego
Wojska Polskiego;
6) Członek Zespołu – Przewodniczący Grupy Zadaniowej do spraw
Architektury Technicznej Systemu Łączności dla potrzeb Systemu
Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym (SKBN) – przedstawiciel
Inspektoratu Informatyki;

7) Członek Zespołu – Przewodniczący Grupy Zadaniowej do spraw
Architektury Bezpieczeństwa Systemu Łączności dla potrzeb SKBN –
przedstawiciel Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni.
2. W ramach Zespołu tworzy się Grupy Zadaniowe:
1) Grupa Zadaniowa do spraw przygotowania propozycji w zakresie
organizacji i funkcjonowania stanowisk kierowania organów władzy i
administracji publicznej (Architektury Operacyjnej);
2) Grupa Zadaniowa do spraw Zapasowych Stanowisk Kierowania;
3) Grupa Zadaniowa do spraw Architektury Technicznej Systemu Łączności
dla potrzeb SKBN;
4) Grupa Zadaniowa do spraw Architektury Bezpieczeństwa Systemu
Łączności dla potrzeb SKBN.
3. Skład Grup Zadaniowych, o których mowa w ust. 2, określą w terminie 7 dni od
dnia wejścia w życie decyzji:
1) Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego Ministerstwa
Obrony Narodowej w odniesieniu do Grupy Zadaniowej do spraw
przygotowania propozycji w zakresie organizacji i funkcjonowania
stanowisk kierowania organów władzy i administracji publicznej
(Architektury Operacyjnej),
2) Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w odniesieniu do Grupy
Zadaniowej do spraw Zapasowych Stanowisk Kierowania,
3) Szef Inspektoratu Informatyki w odniesieniu do Grupy Zadaniowej do
spraw Architektury Technicznej Systemu Łączności dla potrzeb SKBN,
4) Dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w
odniesieniu do Grupy Zadaniowej do spraw Architektury Bezpieczeństwa
Systemu Łączności dla potrzeb SKBN
– spośród podległych lub podporządkowanych im komórek lub jednostek
organizacyjnych resortu obrony narodowej.
4. W pracach Zespołu lub Grup Zadaniowych mogą brać udział, z głosem
doradczym, inne niż określone w ust. 3, osoby zaproszone przez
Przewodniczącego Zespołu lub przewodniczących poszczególnych Grup
Zadaniowych.
5. Członkowie Zespołu oraz Grup Zadaniowych mogą być zastępowani w pracach
Zespołu przez upoważnionych przedstawicieli.
§ 3.

Do zadań Zespołu należy:
1) opracowanie projektów koncepcji organizacji systemu łączności, w tym
współdziałania z systemami łączności państw sojuszniczych oraz państw
partnerskich oraz wymagań techniczno-eksploatacyjnych dla urządzeń
łączności wykorzystywanych na potrzeby systemu kierowania, a także
standardy wyposażenia stanowisk kierowania w urządzenia łączności;
2) uzgodnienie projektów dokumentów, o których mowa w pkt 1,
z
podmiotami wskazanymi w § 21 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania

bezpieczeństwem narodowym (Dz. U. poz. 978, z 2016 r. poz. 917 oraz
2018 r. poz. 474), zwanego dalej „rozporządzeniem”;
3) przedstawienie do akceptacji Ministrowi Obrony Narodowej projektów
dokumentów, o których mowa w § 21 pkt 1 lit. a i b rozporządzenia, wraz z
rekomendacjami dotyczącymi kierunków dalszych działań w obszarze
systemu łączności SKBN w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r.;
4) pełnienie roli doradczej i eksperckiej dla Ministra Obrony Narodowej
w zakresie spraw dotyczących organizacji Systemu Łączności na potrzeby
SKBN.
§ 4. Do zadań Grupy Zadaniowej do spraw przygotowania propozycji w zakresie
organizacji i funkcjonowania stanowisk kierowania organów władzy i administracji
publicznej (Architektury Operacyjnej) należy w szczególności:
1) opracowanie harmonogramu prac Grupy oraz przedstawienie go do
akceptacji Przewodniczącego Zespołu w terminie 14 dni od dnia wejścia w
życie decyzji;
2) koordynowanie opracowania powiązań informacyjnych stanowisk
kierowania organów władzy i administracji publicznej (model systemu
informacyjnego);
3) koordynowanie opracowania zasad obiegu informacji (opracowania
modelu systemu informacyjnego) na stanowiskach kierowania w ramach
Centralnego Stanowiska Kierowania Obroną Państwa (CSKOP);
4) zakończenie prac Grupy oraz przedstawienie dokumentów do akceptacji
Przewodniczącego Zespołu w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie
decyzji.
§ 5. Do zadań Grupy Zadaniowej do spraw Zapasowych Stanowisk Kierowania
należy w szczególności:
1) opracowanie harmonogramu prac Grupy oraz przedstawienie do
akceptacji Przewodniczącego Zespołu w terminie 14 dni od dnia wejścia w
życie decyzji;
2) opracowanie warunków technicznych (standardów) koniecznych do
spełnienia przez elementy SKBN w celu zapewnienia współpracy i
współdziałania z organami dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej
Polskiej, w tym Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych;
3) opracowanie zasad zarządzania i obiegu informacji oraz współpracy i
współdziałania organów dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej
Polskiej, w tym Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych z elementami SKBN;
4) zakończenie prac Grupy oraz przedstawienie dokumentów do akceptacji
Przewodniczącego Zespołu w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie
decyzji.
§ 6. Do zadań Grupy Zadaniowej do spraw Architektury Technicznej Systemu
Łączności dla potrzeb SKBN należy w szczególności:

1)

2)
3)
4)

opracowanie harmonogramu prac Grupy oraz przedstawienie do
akceptacji Przewodniczącego Zespołu w terminie 14 dni od dnia wejścia
w życie decyzji;
opracowanie architektury technicznej systemu łączności dla potrzeb
SKBN w oparciu o zdefiniowany system informacyjny;
opracowanie modelu systemu zarządzania systemu łączności SKBN;
przedstawienie projektów dokumentów, o których mowa w § 21 pkt 1 lit.
a i b rozporządzenia, do akceptacji Przewodniczącego Zespołu w
terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. oraz przedstawienie do akceptacji
Ministrowi Obrony Narodowej przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 7. Do zadań Grupy Zadaniowej do spraw Architektury Bezpieczeństwa Systemu
Łączności dla potrzeb SKBN należy w szczególności:
1) opracowanie harmonogramu prac Grupy oraz przedstawienie do
akceptacji Przewodniczącego Zespołu w terminie 14 dni od dnia wejścia
w życie decyzji;
2) opracowanie zasad organizacji systemu bezpieczeństwa dla
zdefiniowanego systemu informacyjnego dla potrzeb SKBN;
3) opracowanie architektury bezpieczeństwa systemu łączności dla potrzeb
SKBN;
4) zakończenie prac Grupy oraz przedstawienie dokumentów do akceptacji
Przewodniczącego Zespołu w terminie do dnia 31 października 2019 r.
§ 8. Przewodniczący Zespołu, a pod jego nieobecność Zastępca Przewodniczącego
Zespołu, kieruje pracami Zespołu, a w szczególności:
1) zwołuje posiedzenia Zespołu i ustala ich porządek;
2) stawia zadania członkom Zespołu – przewodniczącym grup
zadaniowych;
3) powołuje tematyczne grupy robocze, w skład których mogą wchodzić Członkowie
Zespołu oraz wskazani przez Członków Zespołu eksperci z podległych lub
podporządkowanych im komórek lub jednostek organizacyjnych resortu obrony
narodowej, będący żołnierzami zawodowymi lub pracownikami resortu obrony
narodowej;
4) na wniosek Przewodniczących poszczególnych Grup Zadaniowych
wydaje zgodę na przeprowadzenie analiz, ekspertyz oraz innych
opracowań przez wojskowe ośrodki naukowo-badawcze dotyczących
problematyki organizacji SKBN;
5) akceptuje dokumenty określone w § 4-7;
6) składa kwartalne meldunki Ministrowi Obrony Narodowej z postępu prac.
§ 9. Przewodniczący Grup Zadaniowych kierują pracami Grup Zadaniowych,
a w szczególności:
1) zwołują posiedzenia Grup Zadaniowych oraz ustalają ich organizację i
porządek;

2)
3)
4)

sporządzają listy obecności uczestników posiedzenia Grup Zadaniowych
oraz protokoły z posiedzeń Grup Zadaniowych;
stawiają zadania Członkom Grup Zadaniowych;
na
wniosek
członków
Grup
Zadaniowych
wnioskują
do
Przewodniczącego Zespołu o przeprowadzenie analiz, ekspertyz oraz
innych opracowań przez wojskowe ośrodki naukowo-badawcze
dotyczących problematyki organizacji SKBN.

§ 10. 1. Zespół obraduje na posiedzeniach.
2. Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby
głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego Zespołu, a w przypadku jego
nieobecności głos Zastępcy Przewodniczącego Zespołu.
3. Zespół może podejmować decyzje w trybie obiegowym.
4. Do obowiązków Sekretarza Zespołu należy w szczególności sporządzanie listy
obecności uczestników posiedzenia Zespołu oraz protokołów z posiedzeń
Zespołu.
§ 11. Prace i posiedzenia Zespołu mogą mieć charakter niejawny. W takim
przypadku zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412, z późn. zm.).
§ 12. Obsługę administracyjną Zespołu zapewnia Inspektorat Informatyki.
§ 13. Obsługę administracyjną poszczególnych Grup Zadaniowych zapewnią osoba
zajmująca kierownicze stanowisko Ministerstwa Obrony Narodowej oraz dyrektorzy
(szefowie, kierownicy, dowódcy, komendanci) komórek i jednostek organizacyjnych
resortu obrony narodowej wskazani w § 2 ust. 3.
§ 14. Udział w pracach Zespołu oraz Grup Zadaniowych jest nieodpłatny.
§ 15. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska Ministerstwa Obrony Narodowej oraz
dyrektorzy (szefowie, kierownicy, dowódcy, komendanci) komórek i jednostek
organizacyjnych resortu obrony narodowej, stosownie do swojej właściwości, na
wniosek Przewodniczącego Zespołu oraz Przewodniczących poszczególnych Grup
Zadaniowych wydzielą do prac swoich przedstawicieli oraz udzielą niezbędnej
pomocy do właściwej realizacji zadań Zespołu oraz Grup Zadaniowych.
§ 16. Z dniem przyjęcia przez Radę Ministrów dokumentów określonych w § 21
pkt 1 rozporządzenia:
1) Zespół rozwiązuje się;
2) traci moc decyzja.
§ 17. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.
Minister Obrony Narodowej: M. Błaszczak

