Warszawa, dnia 26 września 2013 r.
Poz. 239
Narodowe Centrum Kryptologii
DECYZJA Nr 269/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 września 2013 r.
zmieniająca decyzję w sprawie określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych
uzbrojenia i sprzętu wojskowego w resorcie obrony narodowej
Na podstawie § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) ustala się, co
następuje:
§ 1. W decyzji Nr 308/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 października 2012 r. w sprawie
określenia funkcji gestorów i centralnych organów logistycznych uzbrojenia i sprzętu wojskowego w
resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 381) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
"3. Narodowe Centrum Kryptologii realizuje zadania gestora UiSW, określone w § 2, w zakresie
sprzętu łączności i systemów teleinformatycznych uzbrojenia i sprzętu wojskowego, w których
występują zdolności kryptograficzne, to jest zdolność do ochrony informacji z wykorzystaniem
produktu kryptograficznego, a w szczególności urządzenia lub narzędzia zawierającego co
najmniej jeden mechanizm kryptograficzny wykorzystywany w celu zapewnienia wymaganego
poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji.”;
2) w załączniku „ZESTAWIENIE GESTORÓW UiSW
LOGISTYCZNYCH” liczby porządkowe II i III otrzymują brzmienie:
II

I

CENTRALNYCH

ORGANÓW

SPRZĘT INFORMATYKI I OPROGRAMOWANIE
1. oprogramowanie systemowe i narzędziowe;
2. systemy informatyczne wspomagające
zarządzanie i kierowanie resortem obrony
narodowej;
3. sprzęt, urządzenia i wyposażenie serwisów
kontrolno-pomiarowych dla sprzętu
informatyki;
4. sprzęt i wyposażenie informatyki;
5. systemy zasilania bezprzerwowego (UPS)
oraz chemiczne źródła zasilania do UiSW
gestora;
6. sprzęt i urządzenia ekranujące;
7. sprzęt i urządzenia stacjonarnych sieci
komputerowych;
8. stacjonarny i mobilny sprzęt i urządzenia
wideokonferencji;
9. kancelarie kryptograficzne;
10. urządzenia ochrony kryptograficznej.
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III

SPRZĘT DOWODZENIA, ŁĄCZNOŚCI, IDENTYFIKACJI I NAWIGACJI
1. zautomatyzowane systemy dowodzenia i
kierowania środkami walki, w tym reagowania
kryzysowego funkcjonujące w resorcie obrony
narodowej;
2. wozy dowodzenia i aparatownie łączności;
3. sprzęt i urządzenia radiowe, radioliniowe,
radiotelefoniczne wszystkich RSZ i RW;
4. sprzęt i urządzenia komutacyjne,
teletransmisyjne oraz terminale abonenckie,
stacjonarne i polowe;
5. sprzęt i urządzenia łączności troposferycznej i
satelitarnej;
6. sprzęt i urządzenia identyfikacji bojowej
(naziemny);
7. sprzęt i urządzenia monitorowania położenia
wojsk własnych (naziemny);
8. taktyczne systemy transmisji danych (LINK);
9. samochody sztabowe;
10. sprzęt i wyposażenie poczty wojskowej;
11. sprzęt, urządzenia i wyposażenie serwisów
kontrolno-pomiarowych systemu łączności;
12. trenażery urządzeń sprzętu i systemów
łączności;
13. urządzenia szkolno-treningowe oraz
wyposażenie bazy szkoleniowej (garnizonowej
i poligonowej) dla UiSW gestora;
14. lądowe i morskie wojskowe odbiorniki
nawigacji satelitarnej;
15. indywidualna łączność ratunkowa;
16. systemy zasilania bezprzerwowego (UPS)
jako bateryjne lub tymczasowe awaryjne
źródła energii elektrycznej do UiSW gestora;
17. kontenery specjalistyczne do UiSW gestora;
18. chemiczne źródła zasilania do UiSW gestora;
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19. sprzęt i urządzenia identyfikacji bojowej
(lotniczy);
20. sprzęt i urządzenia monitorowania położenia
wojsk własnych (lotniczy);
21. lotnicze wojskowe odbiorniki nawigacji
satelitarnej;
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22. sprzęt i urządzenia identyfikacji bojowej
(okrętowy).
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§ 2. Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

