KANCELARIA PREUSA RADY MINISTRÓW

NATO RESTRICTED
Egz. pojedynczy

DKPL-Z-3/2019/NATO
P-121-249-18

(JAWNE po trwałym

ZARZĄDZENIE

odłączeniu załącznika

nr l)

NR 5

PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia ............ f)...~~~~.9~ ....................... 2019 r.
w sprawie wykazu

przedsięwzięć

i procedur systemu

zarządzania

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o

kryzysowego

zarządzaniu

kryzysowym

(Dz. U. z 2018 r. poz. 140 l i 1560) zarządza się, co następuje:

§ l. Zarządzenie
l)

przedsięwzięcia

określa:

i procedury

zobowiązania

wynikające

Północnoatlantyckiego,

systemu

zarządzania

członkostwa

z

kryzysowego

Polski

"przedsięwzięciami

zwane dalej

organy odpowiedzialne za ich uruchamianie, które

w

uwzględniające

Organizacji

Traktatu

i procedurami NATO", oraz

są określone

w

załączniku

nr l do

zarządzenia;

2)

przedsięwzięcia
przedsięwzięć

w zakresie zapewn1ema wymmny informacji

i procedur NATO

w załączniku nr 2 do

§ 2.

nr l do

są określone

podmiotami krajowymi, które

i procedury NATO realizuje

lub organów administracji

rządowej,

się

na podstawie decyzji Rady

które

są określone

w

załączniku

podejmują

podmioty,

zarządzenia.

§ 3.

Decyzję

o uruchomieniu

o których mowa w ust. 3
nr l do

realizacji

zarządzenia.

Przedsięwzięcia

Północnoatlantyckiej

między

dotyczących

części

przedsięwzięć

A, ust. 4

części

i procedur NA TO

B, ust. 4 części C i ust. 4

części

D załącznika

zarządzenia.

§ 4. Dyrektor

Rządowego

Centrum

informacji oraz monitorowanie realizacji

Bezpieczeństwa
przedsięwzięć

zapewnia

koordynację

i procedur systemu

wymiany

zarządzania

kryzysowego.
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§ 5. l. Wymiana informacji
właściwymi

trwałym odłączeni u załącznika

dotyczących przedsięwzięć
Rzecząpospolitą Polską

strukturami NA TO a

systemu łączności NATO Secret Wide Area Network, zwanego dalej
między

2. Wymiana informacji, o których mowa w ust. l,
odbywać się

się

z wykorzystaniem

"siecią

NS WAN".

podmiotami krajowymi

może

z wykorzystaniem części krajowej sieci NS WAN.
Rządowego

§ 6. Dyrektor
o

między

i procedur NATO

odbywa

nr l)

aktualizacji

Instrukcji

Północnoatlantyckiego

w przypadku

Systemu

(NATO

przyjęcia

Bezpieczeństwa

Centrum

Reagowania

Crisis

Kryzysowego

Response

nowych lub zmiany

po uzyskaniu informacji

System

Organizacji

Manuał) ,

obowiązujących

w szczególności

środków,

przekazuje te informacje podmiotom wskazanym w części D załącznika nr l do

§ 7. Traci moc

zarządzenie

Traktatu

niezwłocznie
zarządzenia.

nr 163 Prezesa Rady Ministrów z dnia l grudnia 2016 r.

w sprawie wykazu przedsięwzięć i procedur systemu zarządzania kryzysowego.

§ 8.

Zarządzenie

Załączniki

wchodzi w życie po

upływie

14 dni od dnia podpisania.

2 na 230 stronach

Załącznik

nr l - NATO RESTRICTED kryzysowego wynikające z
północnoatlantyckiego NATO, na 228 stronach.
zarządzania

DKPL-Z-2/20 19/NATO, Przedsięwzięcia systemu
Polski w organizacji traktatu

członkostwa

Załącznik nr 2- JAWNE- Przedsięwzięcia w zakresie zapewnienia wymiany informacji
realizacji przedsięwzięć i procedur NATO między podmiotami krajowymi, na 2 stronach.
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Przedsięwzięcia

nr 2

w zakresie zapewnienia wymiany informacji dotyczących realizacji
i procedur NA TO między podmiotami krajowymi

przedsięwzięć

l.

Podmiotem organizującym część krajową sieci NS WAN jest jednostka organizacyjna
podległa Ministrowi Obrony Narodowej. Minister Obrony Narodowej, wyznaczając
właściwą jednostkę organizacyjną, zwaną dalej "organizatorem systemu", informuje
o tym fakcie pozostałych użytkowników systemu.

2. Organizator systemu:
l) koordynuje

działania związane

2) administruje usługami

z funkcjonowaniem systemu i jego bezpieczeństwem;

służącymi

do wymiany informacji

wrażliwych

w systemie;

3) zapewnia współpracę z właściwymi organami NATO odpowiedzialnymi za zarządzanie
bezpieczeństwem
systemu oraz za zabezpieczenie dystrybucji wiadomości
sformatowanych w tym systemie.
3.

Użytkownikami

podmioty realizujące działania ujęte w załączniku nr l do
zarządzenia, w szczególności w zakresie przygotowania i podejmowania decyzji
o uruchomieniu działań ujętych w Instrukcji Systemu Reagowania Kryzysowego
Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO Crisis Response System Manuał,
NCRSM).

4.

Lokalizacją

systemu

systemu może

są

być

siedziba podmiotu, o którym mowa w ust. 3.

5. W celu uruchomienia lokalizacji systemu, o której mowa w ust. 4, kierownik jednostki
organizacyjnej przedkłada organizatorowi systemu wniosek o włączenie do systemu. We
wniosku wskazuje się lokalizację stanowiska dostępowego systemu. Wniosek przedkładany
jest za pośrednictwem:
l)

Rządowego

Centrum

Bezpieczeństwa

- w przypadku podmiotów administracji

publicznej;
2)

właściwej jednostki organizacyjnej wskazanej przez Ministra Obrony Narodowej
- w przypadku jednostek podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony
Narodowej.

6. Warunkiem uruchomienia lokalizacji systemu jest przeprowadzenie czynnosc1
akredytacyjnych zmierzających do wydania zgody na rozszerzenie systemu o tę lokalizację.
7. Akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemu oraz zgody na rozszerzenie
uprzednio udzielonej akredytacji dla nowej lokalizacji systemu udziela Służba
Kontrwywiadu Wojskowego.

JAWNE

JAWNE

8. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przeprowadza audyty bezpieczeństwa
teleinformatycznego oraz kontrole w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego
lokalizacji systemu funkcjonujących w podmiotach administracji publicznej, z wyjątkiem
Ministra Obrony Narodowej, a także dystrybuuje dokumenty kryptograficzne na potrzeby
tych lokalizacji systemu. Audyty bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz kontrole w
zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego lokalizacji systemu Ministra Obrony
Narodowej przeprowadza Służba Kontrwywiadu Wojskowego.
9. W procesie przygotowania audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz
funkcjonowania akredytowanych lokalizacji systemu uwzględnia się przepisy w sprawie
środków bezpieczeństwa fizycznego stosowanych do zabezpieczenia informacji
niejawnych oraz odpowiednie przepisy NATO.
l O. Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w porozumieniu z organizatorem systemu
koordynuje wymianę wiadomości w obszarze reagowania kryzysowego, z uwzględnieniem
dokumentów wewnętrznych NATO dotyczących terminologii, zapisów normatywnych,
procedur i przedsięwzięć, związanych z wymianą wiadomości sformatowanych oraz
według roli i zadań organów krajowych w realizacji działań ujętych w przedsięwzięciach i
procedurach NA TO.
11. W ramach realizacji zadania, o którym mowa w ust. l O, dyrektor Rządowego Centrum
Bezpieczeństwa, z udziałem przedstawicieli podmiotów uczestniczących w realizacji
działań ujętych w przedsięwzięciach i procedurach NATO, określa:
l) podmioty uczestniczące w wymianie sformatowanych wiadomości w obszarze
reagowania kryzysowego i ustala grupy adresowe do wymiany takich informacji;
2)

użytkowników
wiadomości

systemu upoważnionych do odbioru, redagowania i
sformatowanych według przydzielonych grup adresowych.

wysyłania

2
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