
Do zakresu działania Departamentu Teleinformatyki należy, w szczególności:  

1) nadzór nad utrzymaniem systemów i sieci teleinformatycznych: Siecią Łączności Rządowej, 
TESTA-ng, GovNET, PESEL-NET, Systemem Informacyjnym Schengen drugiej generacji (SIS II) 
i Wizowym Systemem Informacyjnym (VIS);  

2) prowadzenie spraw związanych z:  

a) nadzorem i utrzymaniem sieci teleinformatycznych obsługiwanych przez Departament,  

b) planowaniem, rozwojem, koordynacją oraz wykorzystaniem sieci i systemów 
radiokomunikacyjnych i telekomunikacyjnych dla potrzeb Ministra oraz organów i jednostek 
organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, a także innych organów 
administracji rządowej,  

c) wykonywaniem zadań operatora i administratora Sieci Łączności Rządowej,  

d) nadzorem nad budową oraz wdrożeniem infrastruktury ogólnokrajowego cyfrowego systemu 
łączności radiowej dla potrzeb Ministra oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;  

e) koordynacją zapewnienia technicznych środków łączności dla Zespołu Służby Informacyjnej,  

f) organizacją i koordynacją w zakresie bezpieczeństwa państwa, w tym obronności, w odniesieniu 
do sieci i systemów teleinformatycznych budowanych i eksploatowanych dla potrzeb Ministra 
oraz nadzór nad realizacją zadań związanych z organizacją łączności na potrzeby stanowisk 
kierowania dla kierowniczych organów państwa,  

g) koordynacją zadań związanych z implementacją Dyrektywy 2002/22/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 7 marca 2002 r. w sprawie usługi powszechnej i związanych 
z sieciami i usługami łączności elektronicznej praw użytkowników (dyrektywa o usłudze 
powszechnej) w odniesieniu do europejskiego numeru alarmowego 112 w zakresie dotyczącym 
służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa podległych Ministrowi,  

h) nadzorem Ministra nad utrzymaniem i finansowaniem Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej 
na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112 (OST 112),  

i) funkcjonowaniem Zespołu CPA Polska (Competent PRS Authority - jednostka zarządzająca 
usługą o regulowanym dostępie) - prowadzeniem prac dotyczących wykorzystania systemu 
GALILEO w obszarze sygnału PRS dla administracji rządowej oraz współpraca w tym zakresie 
z instytucjami i organami Unii Europejskiej oraz Państwami Członkowskimi, posiadającymi 
CPA,  

j) realizowaniem zadań związanych z rozwojem sieci, o której mowa w lit. h, z uwzględnieniem 
zadań powierzonych operatorowi sieci OST 112;  

3) opracowywanie i nadzorowanie planów ciągłości działania dla infrastruktury krytycznej 
pozostającej we właściwości Departamentu;  

4) opracowywanie polityk bezpieczeństwa teleinformatycznego w zakresie sieci i systemów 
teleinformatycznych pozostających we właściwości Departamentu;  

5) wdrażanie i eksploatowanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w odniesieniu do 
sieci i systemów teleinformatycznych pozostających we właściwości Departamentu, w tym 
reagowanie na incydenty teleinformatyczne;  

6) określanie warunków i zasad organizacji łączności radiowej dla potrzeb współdziałania 
Ministerstwa oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego 
nadzorowanych, a także dla potrzeb współdziałania z innymi organami administracji rządowej;  

7) gospodarowanie zasobami częstotliwości radiowych i numeracji telekomunikacyjnej, będącymi 
w dyspozycji Ministra, dla potrzeb Ministerstwa oraz organów i jednostek organizacyjnych 



podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych oraz innych organów administracji 
rządowej;  

8) realizacja zadań Ministra wynikających z ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie 
powiadamiania ratunkowego, w szczególności zadań dotyczących planowania i organizacji systemu 
powiadamia ratunkowego na terenie kraju oraz nadzoru i koordynacji jego funkcjonowania, a także 
zadań związanych z utrzymaniem i obsługą techniczną systemu teleinformatycznego centrów 
powiadamiania ratunkowego oraz Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 
Medycznego;  

9) prowadzenie spraw w zakresie współpracy z organami innych państw i z instytucjami Unii 
Europejskiej w obszarze związanym z integracją polskich systemów teleinformatycznych 
z systemami Unii Europejskiej, w tym sieci TESTA-ng oraz Systemem Informacyjnym Schengen 
drugiej generacji (SIS II), Wizowym Systemem Informacyjnym (VIS), w szczególności 
opiniowanie i wypracowywanie stanowisk dotyczących funkcjonowania systemów krajowych we 
współpracy z SIS II i VIS, oraz udział w grupach roboczych Agencji eu-LISA oraz Rady Unii 
Europejskiej i Komisji Europejskiej zajmujących się budową, rozwojem i funkcjonowaniem 
systemów teleinformatycznych Unii Europejskiej, w uzgodnieniu z Departamentem Spraw 
Międzynarodowych i Departamentem Spraw Obywatelskich;  

10) obsługa komórek organizacyjnych Ministerstwa w zakresie informatyki i łączności, z wyjątkiem 
wykonywania usług poligraficznych oraz obsługi technicznej narad, spotkań i konferencji;  

11) prowadzenie spraw w zakresie współpracy z organami innych państw, z instytucjami Unii 
Europejskiej w obszarze związanym z ochroną teleinformatyczną infrastruktury krytycznej 
i cyberprzestrzeni, w uzgodnieniu z Departamentem Bezpieczeństwa oraz Departamentem Spraw 
Międzynarodowych.  

 


