Warszawa, dnia 20 września 2013 r.
Poz. 227

Departament Informatyki i Telekomunikacji

DECYZJA Nr 261/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 19 września 2013 r.
w sprawie usprawnienia systemów komunikacji elektronicznej
w resorcie obrony narodowej
Na podstawie § 1 pkt 8 lit. a-d w związku z § 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. Zasadniczym środowiskiem pracy komórek i jednostek organizacyjnych
resortu obrony narodowej są resortowe wewnętrzne - odseparowane od sieci
Internet - systemy teleinformatyczne organizowane na potrzeby jednostek i
komórek organizacyjnych. W szczególności jako powszechnie obowiązujący dla
wszystkich

jednostek

i

komórek

organizacyjnych

ustala

się

system

teleinformatyczny „MIL-WAN” oraz „CATEL”. Poza powyższymi organizuje się
w resorcie obrony narodowej system „INTER-MON” zapewniający dostęp do sieci
Internet.
§ 2. Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Bezpieczeństwa
Cyberprzestrzeni kreuje politykę bezpieczeństwa teleinformatycznego związaną

z funkcjonowaniem systemu „INTER-MON” i określa w drodze wytycznych
niezbędne

zasady

zapewniające

utrzymanie

oraz

rozwój

bezpieczeństwa

teleinformatycznego systemu, w tym w szczególności określa szczegółowe zasady i
zadania w zakresie kontroli dostępu do systemu, poufności informacji oraz
rozliczalności funkcjonowania systemu.
§ 3. Szef Inspektoratu Systemów Informacyjnych jest organizatorem systemu
„INTER-MON”

i na

podstawie

wytycznych

Pełnomocnika

Ministra

Obrony

Narodowej do Spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni określa w drodze
wytycznych niezbędne elementy zapewniające rozwój oraz utrzymanie systemu, w
tym w szczególności określa architekturę systemu, schemat zarządzania, role
i zadania, szczegółowe procedury oraz zasady planowania i zabezpieczenia
potrzeb na dostęp do sieci Internet, w tym jej zasobów oraz świadczonych usług.
§ 4. Kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych odpowiadają za realizację
zadań ustalonych w wytycznych, w tym identyfikują i definiują potrzeby w zakresie
dostępu

do

systemu

„INTER-MON”,

jego

zasobów

oraz

wykorzystania

świadczonych usług.
§ 5. Zidentyfikowane i zdefiniowane potrzeby komórek i jednostek organizacyjnych
w zakresie dostępu do systemu „INTER-MON”, w tym jego zasobów oraz
wykorzystania usług świadczonych na rzecz jednostek i komórek organizacyjnych:
1) akceptuje Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. Bezpieczeństwa
Cyberprzestrzeni;
2) zabezpiecza Szef Inspektoratu Systemów Informacyjnych.
§ 6. Decyzja wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

