
Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 2 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) organizacj´ i tryb przygotowania systemu kierowa-
nia bezpieczeƒstwem narodowym, w tym obronà
paƒstwa, zwanego dalej „systemem kierowania”;

2) warunki funkcjonowania organów w∏adzy publicz-
nej na stanowiskach kierowania.

§ 2. 1. W sk∏ad systemu kierowania wchodzà orga-
ny w∏adzy publicznej i kierownicy jednostek organiza-
cyjnych, zwani dalej „organami”, które wykonujà za-
dania zwiàzane z kierowaniem bezpieczeƒstwem na-
rodowym.

2. W sk∏ad systemu kierowania wchodzà równie˝
organy dowodzenia Si∏ami Zbrojnymi Rzeczypospoli-
tej Polskiej, w tym Naczelny Dowódca Si∏ Zbrojnych,
z chwilà jego mianowania.

3. Organy uczestniczà w kierowaniu bezpieczeƒ-
stwem narodowym w granicach kompetencji okreÊlo-
nych w odr´bnych przepisach, z wykorzystaniem obs∏u-
gujàcych ich urz´dów oraz niezb´dnej infrastruktury.

4. Organy wykonujà zadania zwiàzane z kierowa-
niem bezpieczeƒstwem narodowym, w zale˝noÊci od
skali zagro˝enia, z wykorzystaniem sta∏ych siedzib lub
stanowisk kierowania.

§ 3. System kierowania przygotowuje si´ w celu
zapewnienia ciàg∏oÊci podejmowania decyzji i dzia∏aƒ
dla utrzymania bezpieczeƒstwa narodowego, w tym:

1) monitorowania êróde∏, rodzajów, kierunków i skali
zagro˝eƒ;

2) zapobiegania powstawaniu zagro˝eƒ bezpieczeƒ-
stwa narodowego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz poza jej granicami;

3) zapobiegania skutkom zagro˝eƒ bezpieczeƒstwa
narodowego, a tak˝e ich usuwania; 

4) kierowania obronà paƒstwa.

§ 4. 1. Przygotowanie systemu kierowania obejmu-
je planowanie, organizowanie i realizowanie przedsi´-
wzi´ç zapewniajàcych organom wykonywanie zadaƒ
zwiàzanych z kierowaniem bezpieczeƒstwem narodo-
wym w czasie pokoju w razie wewn´trznego lub ze-
wn´trznego zagro˝enia bezpieczeƒstwa narodowego,
w tym w razie wystàpienia dzia∏aƒ terrorystycznych lub
innych szczególnych zdarzeƒ, a tak˝e w czasie wojny.

2. Przedsi´wzi´cia, o których mowa w ust. 1, obej-
mujà:

1) przygotowanie organów i obs∏ugujàcych ich urz´-
dów do funkcjonowania w systemie kierowania;

2) wykonywanie planów operacyjnych i programów
obronnych;

3) przygotowanie infrastruktury umo˝liwiajàcej funk-
cjonowanie systemu kierowania.

3. Przedsi´wzi´cia, o których mowa w ust. 2, reali-
zuje si´ w czasie pokoju.

4. W przygotowaniu systemu kierowania uwzgl´d-
nia si´ równie˝ przedsi´wzi´cia wynikajàce z umów
mi´dzynarodowych, którymi Rzeczpospolita Polska
jest zwiàzana.

§ 5. Przygotowanie organów i obs∏ugujàcych ich
urz´dów, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, realizuje
si´ przez:

1) prowadzenie polityki kadrowej w zakresie obsady
stanowisk s∏u˝bowych zapewniajàcych przygoto-
wanie oraz sprawne funkcjonowanie systemu kie-
rowania;

2) udzia∏ w szkoleniu obronnym prowadzonym na
podstawie odr´bnych przepisów.

§ 6. Warunki i tryb wykonywania planów operacyj-
nych i programów obronnych, o których mowa w § 4
ust. 2 pkt 2, okreÊlajà odr´bne przepisy.

§ 7. Przygotowanie infrastruktury, o którym mowa
w § 4 ust. 2 pkt 3, polega na wytypowaniu istniejàcych
lub budowie nowych obiektów budowlanych oraz wy-
konywaniu planów ich przystosowania i wyposa˝enia,
umo˝liwiajàcych ich wykorzystanie w razie wewn´trz-
nego lub zewn´trznego zagro˝enia bezpieczeƒstwa
narodowego i w czasie wojny.

§ 8. Stanowiska kierowania obejmujà g∏ówne
stanowiska kierowania i zapasowe stanowiska kiero-
wania.
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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 27 kwietnia 2004 r.

w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeƒstwem narodowym

———————
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 oraz
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.



§ 9. 1. G∏ówne stanowiska kierowania przygoto-
wuje si´ w sta∏ych siedzibach organów.

2. Stosownie do potrzeb, g∏ówne stanowiska kie-
rowania mogà byç przygotowywane tak˝e w innych,
ni˝ sta∏a siedziba organu, obiektach budowlanych b´-
dàcych w trwa∏ym zarzàdzie tego organu lub planowa-
nych do przydzielenia temu organowi w ramach
Êwiadczeƒ na rzecz obrony, zwanych dalej „zapasowy-
mi miejscami pracy”.

§ 10. 1. Na potrzeby stanowisk kierowania wyko-
rzystuje si´ obiekty budowlane ogólnego przeznacze-
nia, zwane dalej „obiektami budowlanymi”, oraz
obiekty budowlane wyposa˝one w urzàdzenia i sprz´t,
których dzia∏anie jest niezale˝ne od ogólnodost´pnej
infrastruktury techniczno-u˝ytkowej, zwane dalej
„obiektami specjalnymi”.

2. W rejonie g∏ównych stanowisk kierowania, dla
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Prezesa Ra-
dy Ministrów przygotowuje si´ stanowiska kierowania
w obiektach budowlanych i obiektach specjalnych.

3. Przydzia∏ obiektów specjalnych na potrzeby sta-
nowisk kierowania Prezydenta Rzeczypospolitej Pol-
skiej, Prezesa Rady Ministrów, ministrów oraz central-
nych organów administracji rzàdowej nast´puje na
podstawie decyzji Prezesa Rady Ministrów. 

§ 11. 1. G∏ówne stanowiska kierowania przygoto-
wuje si´ dla:

1) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Prezesa Rady Ministrów;

3) ministrów, centralnych organów administracji rzà-
dowej oraz wojewodów;

4) kierowników urz´dów centralnych niewchodzà-
cych w sk∏ad administracji rzàdowej;

5) kierowników zespolonych s∏u˝b, inspekcji i stra˝y
dzia∏ajàcych pod zwierzchnictwem wojewody oraz
organów administracji niezespolonej, ustalonych
przez ministrów i wojewodów stosownie do kom-
petencji;

6) organów wykonawczych samorzàdu terytorialnego.

2. G∏ówne stanowiska kierowania przygotowujà:

1) minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych dla or-
ganów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2;

2) organy, o których mowa w ust. 1 pkt 3—6.

3. Organy, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, przy-
gotowujà g∏ówne stanowiska kierowania:

1) w swojej sta∏ej siedzibie;

2) w zapasowym miejscu pracy, którego lokalizacj´
uzgadniajà z ministrem w∏aÊciwym do spraw we-
wn´trznych.

4. Organy, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 6, przy-
gotowujà g∏ówne stanowiska kierowania:

1) w swojej sta∏ej siedzibie;

2) w zapasowym miejscu pracy, którego lokalizacj´
uzgadniajà z w∏aÊciwym wojewodà.

5. W przypadku gdy organy, o których mowa
w ust. 1 pkt 3—6, nie posiadajà w trwa∏ym zarzàdzie
obiektów odpowiednich na zapasowe miejsce pracy,
sk∏adajà wnioski o przydzia∏ takich obiektów, w ra-
mach Êwiadczeƒ na rzecz obrony, do w∏aÊciwego wo-
jewody, starosty, prezydenta miasta, burmistrza lub
wójta.

§ 12. 1. Zapasowe stanowiska kierowania przygo-
towuje si´ dla:

1) Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Prezesa Rady Ministrów;

3) ministrów i centralnych organów administracji rzà-
dowej, wskazanych przez Prezesa Rady Ministrów;

4) wojewodów.

2. Zapasowe stanowiska kierowania przygoto-
wujà:

1) Minister Obrony Narodowej dla organów, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 1—3; 

2) wojewodowie.

3. Usytuowanie zapasowego stanowiska kierowa-
nia wojewodowie uzgadniajà z ministrem w∏aÊciwym
do spraw wewn´trznych i Ministrem Obrony Narodo-
wej. 

4. Wojewodowie, w ramach zapasowych stano-
wisk kierowania, zapewniajà miejsca pracy marsza∏ko-
wi województwa lub komisarzowi rzàdowemu powo-
∏anemu na podstawie odr´bnych przepisów, a tak˝e
innym organom niezb´dnym w kierowaniu obronà
województwa. 

5. Ministrowie i centralne organy administracji rzà-
dowej, inni ni˝ okreÊleni w ust. 1 pkt 3, oraz kierowni-
cy urz´dów centralnych niewchodzàcych w sk∏ad ad-
ministracji rzàdowej, mogà — stosownie do swoich
potrzeb — przygotowywaç zapasowe stanowiska kie-
rowania, których lokalizacj´ uzgadniajà z w∏aÊciwym
wojewodà.

§ 13. 1. Stanowiska kierowania Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów oraz mini-
strów i centralnych organów administracji rzàdowej,
wskazanych przez Prezesa Rady Ministrów, tworzà
Centralne Stanowisko Kierowania Obronà Paƒstwa.

2. Granice rejonu g∏ównych stanowisk kierowania
organów, o których mowa w ust. 1, ustala Prezes Ra-
dy Ministrów, na wniosek ministra w∏aÊciwego do
spraw wewn´trznych uzgodniony z Ministrem Obrony
Narodowej.
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§ 14. 1. Zapasowe stanowiska kierowania orga-
nów, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1—3, przygoto-
wuje si´ w rejonach, które w pierwszym okresie pro-
wadzenia obrony paƒstwa b´dà najmniej nara˝one na
dzia∏anie Êrodków walki, zwanych dalej „rejonami za-
pasowych stanowisk kierowania”.

2. Granice rejonów zapasowych stanowisk kierowa-
nia organów, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1—3,
ustala Prezes Rady Ministrów, na wniosek Ministra
Obrony Narodowej uzgodniony z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw wewn´trznych.

§ 15. Organy przygotowujàce stanowiska kierowa-
nia, z zastrze˝eniem § 19 pkt 4 lit. a i § 20 pkt 3 lit. a, sà
obowiàzane do:

1) przygotowania obiektów przeznaczonych na sta-
nowiska kierowania, w tym przydzielonych w ra-
mach Êwiadczeƒ na rzecz obrony, zgodnie z wy-
mogami okreÊlonymi w § 16;

2) przygotowania regulaminów i instrukcji pracy na
stanowiskach kierowania;

3) uj´cia w planach operacyjnych zamierzeƒ zwiàza-
nych z przemieszczeniem i funkcjonowaniem na
stanowiskach kierowania.

§ 16. Przygotowanie stanowiska kierowania obej-
muje: 

1) opracowanie dokumentacji zwiàzanej z przemiesz-
czeniem i zapewnieniem warunków funkcjonowa-
nia organu na stanowisku kierowania;

2) utrzymywanie stanu technicznego oraz moderniza-
cj´ infrastruktury przez jej u˝ytkowników w czasie
pokoju;

3) ustalenie zasad i trybu obiegu informacji dotyczà-
cej gotowoÊci organu do podj´cia zadaƒ i ich reali-
zacji oraz zorganizowanie specjalnych, w tym utaj-
nionych, systemów teleinformatycznych;

4) wyposa˝enie w urzàdzenia ∏àcznoÊci zapewniajàce
mo˝liwoÊç niezak∏óconej pracy organu;

5) wyposa˝enie w urzàdzenia filtrowentylacyjne, êró-
d∏a energii elektrycznej i cieplnej oraz uj´cia wody,
których dzia∏anie jest niezale˝ne od ogólnodost´p-
nej infrastruktury techniczno-u˝ytkowej;

6) wyposa˝enie w urzàdzenia techniczne i sanitarne
oraz sprz´t biurowy i kwaterunkowy niezb´dny do
pracy i odpoczynku;

7) uodpornienie na oddzia∏ywanie Êrodków rozpo-
znania i ra˝enia przeciwnika, g∏ównie przez ma-
skowanie oraz budow´ i modernizacj´ ukryç
i schronów;

8) zorganizowanie:

a) ˝ywienia i zaopatrywania w artyku∏y codzienne-
go u˝ytku,

b) zabezpieczenia medycznego,

c) transportu oraz obs∏ugi pojazdów i urzàdzeƒ
technicznych,

d) zaopatrywania w paliwa i materia∏y eksploata-
cyjne,

e) os∏ony kontrwywiadowczej,

f) punktów zabiegów specjalnych;

9) zorganizowanie systemu powiadamiania i alarmo-
wania o zagro˝eniu z powietrza oraz ska˝eniach
i zaka˝eniach;

10) przygotowanie Êrodków do:

a) rozwini´cia i odtwarzania systemu ∏àcznoÊci
oraz utrzymania bezpieczeƒstwa teleinforma-
tycznego,

b) ochrony i obrony stanowisk kierowania, w tym
przed rozpoznaniem i obezw∏adnianiem radio-
elektronicznym,

c) prowadzenia akcji ratowniczych,

d) przemieszczenia na zapasowe miejsca pracy
i zapasowe stanowiska kierowania;

11) szkolenie pracowników zapewniajàcych utrzyma-
nie obiektów specjalnych stanowisk kierowania
w gotowoÊci do ich wykorzystania;

12) okreÊlenie Êwiadczeƒ na rzecz obrony w zakresie
przygotowania infrastruktury;

13) weryfikacj´ przydzia∏u obiektów budowlanych
oraz monitorowanie nale˝ytego ich utrzymania
przez kolejnych u˝ytkowników.

§ 17. 1. Finansowanie zadaƒ realizowanych w ra-
mach przygotowania stanowisk kierowania nale˝y do
organów, które b´dà na tych stanowiskach funkcjono-
waç, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.

2. Finansowanie zadaƒ zwiàzanych z przygotowa-
niem zapasowych miejsc pracy g∏ównych stanowisk
kierowania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Pre-
zesa Rady Ministrów nale˝y do ministra w∏aÊciwego
do spraw wewn´trznych.

3. Finansowanie zadaƒ zwiàzanych z przygotowa-
niem stanowisk kierowania, o których mowa w § 12
ust. 2 pkt 1, nale˝y do Ministra Obrony Narodowej.

§ 18. 1. Przemieszczenie organów, o których mowa
w § 12 ust. 1 pkt 3 i 4, na zapasowe stanowiska kiero-
wania realizuje si´ na podstawie decyzji Prezesa Rady
Ministrów, zgodnie z opracowanymi planami opera-
cyjnymi, o ile odr´bne przepisy nie stanowià inaczej.

2. Przemieszczenie organów, o których mowa
w § 11 ust. 1 pkt 3 i 4, na zapasowe miejsca pracy re-
alizuje si´ na podstawie decyzji danego organu, zgod-
nie z opracowanymi planami operacyjnymi, po
uprzednim powiadomieniu Szefa Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów oraz ministra w∏aÊciwego do spraw
wewn´trznych.
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3. Przemieszczenie organów, o których mowa
w § 11 ust. 1 pkt 5 i 6, na zapasowe miejsca pracy re-
alizuje si´ na podstawie decyzji danego organu, zgod-
nie z opracowanymi planami operacyjnymi.

§ 19. W ramach przygotowywania systemu kiero-
wania Minister Obrony Narodowej:

1) przygotowuje projekty zadaƒ dla organów admini-
stracji rzàdowej zwiàzanych z przygotowaniem
systemu kierowania; 

2) koordynuje wykonywanie zadaƒ zwiàzanych
z przygotowaniem systemu kierowania;

3) uzgadnia lokalizacj´ nowych obiektów specjal-
nych przeznaczonych na stanowiska kierowania,
stosownie do wniosków zg∏oszonych przez zainte-
resowane organy;

4) w rejonie zapasowych stanowisk kierowania: 

a) przygotowuje stanowiska kierowania w zakresie
uzgodnionym z organami, o których mowa
w § 12 ust. 1 pkt 1—3,

b) sprawuje nadzór nad maskowaniem przedsi´-
wzi´ç zwiàzanych z przygotowaniem zapaso-
wych stanowisk kierowania,

c) zapewnia bezpoÊrednià ochron´ i obron´ rejo-
nu, a w uzgodnieniu z Szefem Biura Ochrony
Rzàdu, bezpoÊrednià ochron´ okreÊlonych
osób,

d) zapewnia, we wspó∏dzia∏aniu z ministrem w∏a-
Êciwym do spraw wewn´trznych oraz w∏aÊci-
wym wojewodà, bezpieczeƒstwo i porzàdek pu-
bliczny, ochron´ przeciwpo˝arowà, prowadze-
nie akcji ratunkowo-ewakuacyjnych oraz ostrze-
ganie i alarmowanie,

e) przygotowuje, w uzgodnieniu z ministrem w∏a-
Êciwym do spraw wewn´trznych oraz mini-
strem w∏aÊciwym do spraw ∏àcznoÊci i Szefem
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, plan
organizacji systemu ∏àcznoÊci, w tym ∏àcznoÊci
specjalnej,

f) zapewnia warunki utrzymania obiektów specjal-
nych, a tak˝e ich obs∏ugi technicznej w razie we-
wn´trznego lub zewn´trznego zagro˝enia bez-
pieczeƒstwa narodowego i w czasie wojny.

§ 20. W ramach przygotowywania systemu kiero-
wania minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych:

1) opracowuje, w uzgodnieniu z Ministrem Obrony
Narodowej, koncepcj´ przygotowania i utrzyma-
nia obiektów specjalnych;

2) przygotowuje, w uzgodnieniu z Ministrem Obrony
Narodowej, plan przemieszczenia organów, o któ-
rych mowa w § 12 ust. 1 pkt 1—3, na zapasowe
stanowiska kierowania;

3) w rejonie g∏ównych stanowisk kierowania:

a) przygotowuje stanowiska kierowania Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Mi-

nistrów, w zakresie uzgodnionym odpowiednio
z Szefem Biura Bezpieczeƒstwa Narodowego
i z Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 

b) przygotowuje obiekty specjalne stanowisk kie-
rowania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
i Prezesa Rady Ministrów,

c) planuje i organizuje przemieszczenie Prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej i Prezesa Rady Mi-
nistrów na zapasowe miejsca pracy,

d) zapewnia ochron´ i obron´ stanowisk kierowa-
nia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i Pre-
zesa Rady Ministrów,

e) zapewnia bezpoÊrednià ochron´ okreÊlonych
osób,

f) planuje i organizuje, w uzgodnieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw ∏àcznoÊci, specjalne syste-
my teleinformatyczne na potrzeby systemu kie-
rowania oraz zapewnia ich funkcjonowanie,

g) zapewnia utrzymanie obiektów specjalnych
przeznaczonych dla Prezydenta Rzeczypospoli-
tej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów, ministrów
oraz centralnych organów administracji rzàdo-
wej w gotowoÊci do wykorzystania, a tak˝e ich
obs∏ug´ technicznà w razie wewn´trznego lub
zewn´trznego zagro˝enia bezpieczeƒstwa naro-
dowego i w czasie wojny,

h) zapewnia ochron´ oraz bezpieczeƒstwo, porzà-
dek publiczny i ochron´ przeciwpo˝arowà,

i) zapewnia funkcjonowanie systemu ostrzegania
i alarmowania oraz prowadzenie akcji ratunko-
wo-ewakuacyjnych.

§ 21. W ramach przygotowywania systemu kiero-
wania minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci:

1) w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej,
ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych,
ministrem w∏aÊciwym do spraw zagranicznych
i Szefem Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego
przygotowuje:

a) koncepcj´ organizacji systemu ∏àcznoÊci, w tym
wspó∏dzia∏ania z systemami ∏àcznoÊci paƒstw
sojuszniczych, 

b) wymagania techniczno-eksploatacyjne dla urzà-
dzeƒ ∏àcznoÊci wykorzystywanych na potrzeby
systemu kierowania, a tak˝e standardy wyposa-
˝enia stanowisk kierowania w urzàdzenia ∏àcz-
noÊci oraz nadzoruje ich wdra˝anie poprzez Pre-
zesa Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty;

2) zapewnia, w uzgodnieniu z Prezesem Urz´du Re-
gulacji Telekomunikacji i Poczty, na wniosek orga-
nów, o których mowa w § 11 ust. 1, po∏àczenie we-
wn´trznej sieci telekomunikacyjnej stanowisk kie-
rowania z sieciami przedsi´biorców telekomuni-
kacyjnych;

3) opracowuje koncepcj´ wykonywania i odbioru ro-
bót w zakresie ∏àcznoÊci oraz wy∏ania wykonaw-
ców dokumentacji projektowej i robót w rejonach
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stanowisk kierowania, a tak˝e sprawuje nadzór
nad ich wykonywaniem poprzez Prezesa Urz´du
Regulacji Telekomunikacji i Poczty.

§ 22. W ramach przygotowywania systemu kiero-
wania minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia przygoto-
wuje, w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej
i ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych, plan
zabezpieczenia Êwiadczeƒ zdrowotnych na potrzeby
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady
Ministrów, ministrów oraz centralnych organów admi-
nistracji rzàdowej i jednostek organizacyjnych zabez-
pieczajàcych ich funkcjonowanie w rejonach g∏ów-
nych i zapasowych stanowisk kierowania.

§ 23. W ramach przygotowywania systemu kiero-
wania minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa, go-
spodarki przestrzennej i mieszkaniowej:

1) przygotowuje, na podstawie koncepcji, o której
mowa w § 20 pkt 1, warunki jakim powinny odpo-
wiadaç nowo budowane obiekty specjalne i inne
obiekty adaptowane na potrzeby stanowisk kiero-
wania;

2) przygotowuje warunki wykonywania i odbioru ro-
bót budowlano-monta˝owych oraz wykonywania
rozruchów mechaniczno-technologicznych; 

3) planuje, w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Naro-
dowej i ministrem w∏aÊciwym do spraw we-
wn´trznych, normy nale˝noÊci Êrodków materia-
∏owych dla organów funkcjonujàcych na stanowi-
skach kierowania, w tym gromadzenia i utrzymy-
wania rezerwy specjalnej tych Êrodków; 

4) przygotowuje, stosownie do wniosków z∏o˝onych
przez zainteresowane organy, programy moderni-
zacji i budowy obiektów specjalnych oraz przed-
stawia je do zatwierdzenia Radzie Ministrów.

§ 24. W ramach przygotowywania systemu kiero-
wania Szef Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego:

1) zapewnia ochron´ kontrwywiadowczà oraz rozpo-
znanie radioelektroniczne rejonów i obiektów sta-
nowisk kierowania organów okreÊlonych w § 11
ust. 1 pkt 1—3;

2) zapewnia bezpieczeƒstwo systemów i sieci telein-
formatycznych niezb´dnych do wytwarzania, prze-
twarzania, przechowywania i przekazywania infor-
macji niejawnych.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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