
Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 21 li-
stopada 1967 r. o powszechnym obowiàzku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 21,
poz. 205, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) warunki i sposób przygotowania i wykorzystania
systemów ∏àcznoÊci na potrzeby obronne paƒ-
stwa;

2) w∏aÊciwoÊç organów w∏adzy publicznej w spra-
wach, o których mowa w pkt 1.

§ 2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) obronne systemy ∏àcznoÊci — systemy ∏àcznoÊci
przygotowane do wykorzystania na potrzeby
obronne;

2) dedykowane sieci telekomunikacyjne — sieci tele-
komunikacyjne wydzielone lub wydzier˝awione
z infrastruktury operatorów telekomunikacyjnych
lub wybudowane wy∏àcznie na potrzeby u˝ytkow-
ników specjalnych, przeznaczone do zapewnienia
telekomunikacji w razie zagro˝enia bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa;

3) inwestycja postulowana — inwestycj´ realizowa-
nà, na wniosek organu administracji rzàdowej,
przez ministra w∏aÊciwego do spraw ∏àcznoÊci,
w zakresie przygotowania obronnych systemów
∏àcznoÊci; 

4) preferencyjna obs∏uga — przedsi´wzi´cia organi-
zacyjno-techniczne umo˝liwiajàce priorytetowe
zapewnienie telekomunikacji lub poczty u˝ytkow-
nikom specjalnym, w tym w warunkach zak∏óceƒ
funkcjonowania systemów ∏àcznoÊci;

5) resortowe sieci telekomunikacyjne — sieci teleko-
munikacyjne eksploatowane przez organy w∏adzy
publicznej na w∏asne potrzeby;

6) system ∏àcznoÊci specjalnej — system ∏àcznoÊci
zabezpieczony przed nieuprawnionym dost´pem
do przekazywanej w nim informacji przez zastoso-
wanie urzàdzeƒ i narz´dzi kryptograficznych;

7) u˝ytkownik specjalny — organ w∏adzy publicznej,
Si∏y Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej lub przed-

si´biorc´ o szczególnym znaczeniu gospodarczo-
-obronnym, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia
23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadaƒ na rzecz
obronnoÊci paƒstwa realizowanych przez przed-
si´biorców (Dz. U. Nr 122, poz. 1320 oraz z 2002 r.
Nr 188, poz. 1571).

§ 3. Obronne systemy ∏àcznoÊci powinny cecho-
waç si´ w szczególnoÊci:

1) niezawodnoÊcià;

2) odpornoÊcià na zak∏ócenia;

3) zdolnoÊcià zapewnienia u˝ytkownikom specjal-
nym bezpiecznego przekazywania informacji;

4) zdolnoÊcià zachowania ciàg∏oÊci ∏àcznoÊci pod-
czas zmian miejsc pracy, w ramach stanowisk kie-
rowania;

5) zdolnoÊcià do elastycznej rekonfiguracji systemu;

6) zdolnoÊcià do preferencyjnej obs∏ugi u˝ytkowni-
ków specjalnych.

§ 4. Przygotowanie i wykorzystanie obronnych
systemów ∏àcznoÊci obejmuje planowanie, organizo-
wanie i realizacj´ przedsi´wzi´ç umo˝liwiajàcych kie-
rowanie paƒstwem w warunkach zagro˝enia bezpie-
czeƒstwa paƒstwa i w czasie wojny lub dowodzenie
Si∏ami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 5. 1. Przygotowanie obronnych systemów ∏àcz-
noÊci realizuje si´ w szczególnoÊci przez:

1) precyzowanie potrzeb w zakresie ∏àcznoÊci;

2) analiz´ mo˝liwoÊci przedsi´biorców telekomunika-
cyjnych i operatorów pocztowych w zakresie ich
wykorzystania na potrzeby obronne paƒstwa;

3) planowanie wykorzystania istniejàcych systemów
∏àcznoÊci na potrzeby obronne paƒstwa;

4) wytypowanie osób odpowiedzialnych za planowa-
nie, wdra˝anie, zarzàdzanie i eksploatacj´ obron-
nych systemów ∏àcznoÊci;

5) utworzenie bazy danych o przedsi´biorcach tele-
komunikacyjnych i operatorach pocztowych, nie-
zb´dnej do przygotowania i wykorzystania obron-
nych systemów ∏àcznoÊci; 

6) precyzowanie standardów wyposa˝enia stanowisk
kierowania;

7) wykonywanie inwestycji;

8) wykonywanie inwestycji postulowanych.
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z dnia 3 sierpnia 2004 r.

w sprawie przygotowania i wykorzystania systemów ∏àcznoÊci na potrzeby obronne paƒstwa

———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 81,
poz. 732, Nr 113, poz. 984 i 985, Nr 156, poz. 1301, Nr 166,
poz. 1363, Nr 199, poz. 1673  i Nr 200, poz. 1679 i 1687,
z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 90, poz. 844, Nr 96, poz. 874,
Nr 139, poz. 1326, Nr 179, poz. 1750, Nr 210, poz. 2036
i Nr 223, poz. 2217 oraz z 2004 r. Nr 116, poz. 1203.



2. Przygotowanie obronnych systemów ∏àcznoÊci
w zakresie telekomunikacji realizuje si´ w szczególno-
Êci przez:

1) opracowywanie zasad wspó∏pracy sieci przedsi´-
biorców telekomunikacyjnych z resortowymi sie-
ciami telekomunikacyjnymi; 

2) dostosowywanie obiektów i infrastruktury teleko-
munikacyjnej przedsi´biorców telekomunikacyj-
nych do wspó∏pracy z ruchomymi urzàdzeniami
telekomunikacyjnymi zgodnie z potrzebami okre-
Êlanymi w szczególnoÊci przez Ministra Obrony
Narodowej lub ministra w∏aÊciwego do spraw we-
wn´trznych; 

3) wskazywanie potrzeb w zakresie rozbudowy infra-
struktury telekomunikacyjnej przedsi´biorców te-
lekomunikacyjnych w ramach inwestycji postulo-
wanych;

4) zapewnianie bezpieczeƒstwa systemów ∏àcznoÊci
specjalnej. 

3. Przygotowanie obronnych systemów ∏àcznoÊci
w zakresie poczty realizuje si´ w szczególnoÊci przez
precyzowanie potrzeb w zakresie wspó∏dzia∏ania ope-
ratorów pocztowych z wojskowà pocztà polowà,
z pocztà specjalnà podleg∏à ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw wewn´trznych oraz z pocztà kurierskà pod-
leg∏à ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zagranicz-
nych.

§ 6. Obronne systemy ∏àcznoÊci przygotowuje si´
z wykorzystaniem w szczególnoÊci:

1) resortowych sieci telekomunikacyjnych;

2) sieci telekomunikacyjnych przedsi´biorców teleko-
munikacyjnych;

3) dedykowanych sieci telekomunikacyjnych;

4) infrastruktury operatorów pocztowych;

5) wojskowej poczty polowej, poczty specjalnej pod-
leg∏ej ministrowi w∏aÊciwemu do spraw we-
wn´trznych oraz poczty kurierskiej podleg∏ej mini-
strowi w∏aÊciwemu do spraw zagranicznych.

§ 7. Przygotowanie obronnych systemów ∏àczno-
Êci dokonuje si´ w czasie pokoju, przy uwzgl´dnieniu
koniecznoÊci ich rozwini´cia, rozbudowy i rekonfigu-
racji w czasie zagro˝enia bezpieczeƒstwa paƒstwa
i w czasie wojny. 

§ 8. Sieci wewn´trzne stanowiska kierowania wy-
konuje organ w∏adzy publicznej, który przygotowuje
i utrzymuje dane stanowisko.

§ 9. Organy w∏adzy publicznej przy planowaniu,
budowie, rozbudowie, eksploatacji lub ∏àczeniu syste-
mów ∏àcznoÊci uwzgl´dniajà potrzeby wynikajàce
z zapewnienia bezpieczeƒstwa paƒstwa.

§ 10. 1. Obronne systemy ∏àcznoÊci wykorzystywa-
ne sà na potrzeby: 

1) systemu kierowania bezpieczeƒstwem narodo-
wym;

2) zapewnienia funkcjonowania paƒstwa w razie za-
gro˝enia bezpieczeƒstwa i w czasie wojny;

3) dowodzenia Si∏ami Zbrojnymi Rzeczypospolitej
Polskiej;

4) wspó∏pracy z systemami ∏àcznoÊci paƒstw sojusz-
niczych;

5) utrzymywania w sta∏ej gotowoÊci jednolitych sys-
temów obserwacji, pomiarów, analiz, prognozo-
wania i powiadamiania, o których mowa w art. 6
ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o po-
wszechnym obowiàzku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej.

2. Obronne systemy ∏àcznoÊci mogà byç wykorzy-
stywane tak˝e w czasie pokoju, w tym w razie wystà-
pienia dzia∏aƒ terrorystycznych lub innych szczegól-
nych zdarzeƒ. 

§ 11. 1. W ramach przygotowania i wykorzystania
obronnych systemów ∏àcznoÊci organy w∏adzy pu-
blicznej, wed∏ug swojej w∏aÊciwoÊci, zaspokajajà po-
trzeby dotyczàce funkcjonowania obronnych syste-
mów ∏àcznoÊci w szczególnoÊci na stanowiskach kie-
rowania, realizujàc przedsi´wzi´cia, o których mowa
w § 5 ust. 1 pkt 1, 4 i 7, a ponadto:

1) minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci zapewnia,
na wniosek organów administracji rzàdowej, po∏à-
czenie sieci, o których mowa w § 8, z sieciami te-
lekomunikacyjnymi przedsi´biorców telekomuni-
kacyjnych, a tak˝e realizuje przedsi´wzi´cia, o któ-
rych mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 i 6, ust. 2 pkt 1 i 3,
ust. 3, oraz: 

a) koordynuje przygotowanie i wykorzystanie sys-
temów ∏àcznoÊci na potrzeby obronne paƒstwa,

b) powo∏uje ekspertów w zakresie zarzàdzania kry-
zysowego, planowania cywilnego i wspó∏pracy
cywilno-wojskowej w dziale administracji rzà-
dowej — ∏àcznoÊç,

c) precyzuje wymagania eksploatacyjne dla urzà-
dzeƒ ∏àcznoÊci wykorzystywanych na potrzeby
obronnego systemu ∏àcznoÊci oraz nadzoruje
ich wdra˝anie przez Prezesa Urz´du Regulacji
Telekomunikacji i Poczty,

d) opracowuje plany i realizuje inwestycje postu-
lowane;

2) Minister Obrony Narodowej zapewnia:

a) wskazywanie potrzeb Si∏ Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej w zakresie telekomunikacji
i poczty,

Dziennik Ustaw Nr 180 — 12537 — Poz. 1855



b) opracowywanie warunków wykonywania dzia-
∏alnoÊci telekomunikacyjnej i pocztowej, w cza-
sie zagro˝enia bezpieczeƒstwa paƒstwa i w cza-
sie wojny, przez komórki i jednostki organiza-
cyjne resortu obrony narodowej oraz przez jed-
nostki si∏ zbrojnych paƒstw sojuszniczych prze-
bywajàce czasowo na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej na podstawie umów, których
Rzeczpospolita Polska jest stronà;

3) minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych zapew-
nia opracowywanie, w uzgodnieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw ∏àcznoÊci, Ministrem Obrony
Narodowej, Szefem Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, wykazu organów administracji rzàdo-
wej uprawnionych do preferencyjnej obs∏ugi oraz
przekazanie tego wykazu przedsi´biorcom teleko-
munikacyjnym i operatorom pocztowym za po-
Êrednictwem Prezesa Urz´du Regulacji Telekomu-
nikacji i Poczty;

4) Szef Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego oraz
Szef Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych, ka˝dy
w zakresie swojej w∏aÊciwoÊci, zapewnia bezpie-
czeƒstwo systemów ∏àcznoÊci specjalnej;

5) Prezes Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty
zapewnia realizacj´ przedsi´wzi´ç, o których mo-
wa w § 5 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 2 pkt 2, oraz kon-
trol´ realizacji zadaƒ na rzecz obronnoÊci, wykony-
wanych przez przedsi´biorców telekomunikacyj-
nych i operatorów pocztowych, w zakresie ∏àczno-
Êci;

6) wojewoda zapewnia:

a) opracowywanie potrzeb w zakresie ∏àcznoÊci
jednostek organizacyjnych podleg∏ych i nadzo-
rowanych, przedsi´biorców, dla których jest or-
ganem za∏o˝ycielskim, oraz przedsi´biorców
nieb´dàcych jednostkami organizacyjnymi pod-
leg∏ymi lub nadzorowanymi przez ministrów,

b) planowanie, organizowanie i realizacj´ przed-
si´wzi´ç zwiàzanych z przygotowaniem syste-
mów ∏àcznoÊci stanowisk kierowania podmio-
tów, o których mowa w lit. a,

c) opracowywanie, w uzgodnieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych, wykazu
podmiotów, o których mowa w lit. a, uprawnio-
nych do preferencyjnej obs∏ugi oraz przekazy-
wanie go przedsi´biorcom telekomunikacyj-
nym i operatorom pocztowym za poÊrednic-
twem Prezesa Urz´du Regulacji Telekomunika-
cji i Poczty.

2. Przedsi´wzi´cia, o których mowa w ust. 1 pkt 1
lit. a, c i d oraz w § 5 ust. 1 pkt 3, 5 i 6, ust. 2 pkt 1—3
i ust. 3, realizowane sà w uzgodnieniu z Ministrem
Obrony Narodowej i ministrem w∏aÊciwym do spraw
wewn´trznych. 

§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Belka
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