
Projekt NOWY TEKST 18.04.2018 r. 

U S T AWA  

z dnia                             2018 r. 

o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez 

przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki1) 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

Art. 1. Ustawa określa: 

1) zasady organizowania zadań na rzecz obronności przez przedsiębiorców, w tym 

przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym; 

2) organy administracji rządowej właściwe w zakresie organizowania oraz sprawowania 

nadzoru i kontroli nad realizacją zadań, o których mowa w pkt 1; 

3) zasady finansowania zadań, o których mowa w pkt 1; 

4) zasady opracowania, uruchamiania i finansowania programu mobilizacji gospodarki. 

Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) zewnętrzne zagrożenie bezpieczeństwa państwa – celowe działania, godzące 

w niepodległość, niepodzielność terytorium, ważny interes gospodarczy Rzeczypospolitej 

Polskiej lub zmierzające do uniemożliwienia albo poważnego zakłócenia normalnego 

funkcjonowania państwa, podejmowane przez zewnętrzne w stosunku do niej podmioty.  

Zagrożenie może być spowodowane działaniami o charakterze terrorystycznym lub 

działaniami w cyberprzestrzeni, zbrojną napaścią na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

lub gdy z umowy międzynarodowej wynika zobowiązanie do wspólnej obrony przeciwko 

agresji; 

2) dotacja – środki finansowe przekazane przedsiębiorcy z budżetu państwa; 

3) moce produkcyjne, remontowe lub usługowe – składniki materialne i niematerialne 

(aktywa i pasywa majątkowe) przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej 

oraz zasoby ludzkie; 

                                                 

1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej, ustawę z 

dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

oraz uchyla się ustawę z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa 

realizowanych przez przedsiębiorców. 
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4) obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa i obronności państwa – obiekty, o których 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 

1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1430 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 138 i 398); 

5) osoba zagraniczna – osoba fizyczna nieposiadającą obywatelstwa polskiego lub osoba 

prawna z siedzibą za granicą lub jednostka organizacyjną niebędącą osobą prawną 

posiadającą zdolność prawną, z siedzibą za granicą; 

6) przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą 

prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność 

gospodarczą, z wyłączeniem osoby zagranicznej oraz przedsiębiorcy zagranicznego; 

7) przedsiębiorca zagraniczny – osoba zagraniczna wykonująca działalność gospodarczą za 

granicą lub obywatel polski wykonujący działalność gospodarczą za granicą; 

8) przemysłowy potencjał obronny – to zasoby materialne i niematerialne istniejące 

w przemyśle Rzeczypospolitej Polskiej, zabezpieczające potrzeby obronne państwa, 

w tym potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 3. Organami administracji rządowej właściwymi do organizowania oraz 

sprawowania nadzoru i kontroli nad realizacją zadań na rzecz obronności państwa 

wykonywanych przez przedsiębiorcę są wobec: 

1) przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym – organy 

organizujące, nadzorujące i kontrolujące wykonywanie zadań na rzecz obronności 

państwa przez przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, 

o których mowa w art. 4 ust. 9; 

2) pozostałych przedsiębiorców – właściwy terytorialnie wojewoda. 

Art. 4. 1. Przedsiębiorcą o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym może być 

wyłącznie przedsiębiorca spełniający następujące wymagania: 

1) posiadający moce produkcyjne, remontowe lub usługowe, które na potrzeby obronne 

mogą być wykorzystane w warunkach powszechnej lub częściowej mobilizacji lub 

w czasie wojny; 

2) niebędący osobą zagraniczną lub przedsiębiorcą zagranicznym; 

3) niewykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okresie ostatnich 

3 lat kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku o ujęcie przedsiębiorcy 
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w wykazie przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, o którym 

mowa w ust. 9 pkt 3; 

4) niewpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego przez Krajowy 

Rejestr Sądowy; 

5) niezalegający z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, chyba że dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

6) nieposiadający zobowiązań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 

na rzecz obronności państwa w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych poprzedzających 

dzień złożenia wniosku o ujęcie przedsiębiorcy w wykazie przedsiębiorców 

o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, o którym mowa w ust. 9 pkt 3; 

7) wobec którego nie toczy się postępowanie likwidacyjne, upadłościowe lub 

restrukturyzacyjne; 

8) którego osoby organu zarządzającego nie figurują w ewidencji Krajowego Rejestru 

Karnego; 

9) posiadający zdolność do wykonywania, przetwarzania i przechowywania informacji 

niejawnych oznaczonych klauzulą co najmniej „ZASTRZEŻONE”; 

10) którego terenem działania jest obszar większy niż jedno województwo lub wykonujący 

działalność gospodarczą, której przedmiotem jest jeden z następujących obszarów: 

a) eksploatacja lotnisk, portów morskich oraz innych obiektów budowlanych 

o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa i obronności państwa, w tym obiektów 

wojskowych, a także ich projektowanie, budowa, przebudowa, odbudowa, jak 

również gromadzenie, przechowywanie i konserwacja przedmiotów niezbędnych dla 

wykonywania tych zadań, 

b) kolportaż, 

c) nadawanie programów radiowych i telewizyjnych, 

d) produkcja, transport i magazynowanie ropy naftowej i produktów naftowych, 

e) wytwarzania, magazynowania lub obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, 

amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, 

f) transport, 

g) produkcja spożywcza, 
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h) świadczenie usług pocztowych powszechnych w charakterze operatora 

wyznaczonego, 

i) dostarczania sieci telekomunikacyjnych i świadczenia usług telekomunikacyjnych, 

j) wytwarzanie, dystrybucja i przesyłanie gazu ziemnego, paliw płynnych oraz energii 

elektrycznej, 

k) wytwarzanie i dystrybucja produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz 

opieka zdrowotna, 

l) wydobywanie i zabezpieczanie wydobywania kopalin ze złóż oraz wydobywanie, 

zabezpieczanie wydobywania i przerób rud metali wykorzystywanych do 

wytwarzania materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów i technologii 

o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym, 

m) produkcja, remont, modernizacja lub serwisowanie pojazdów mechanicznych oraz 

środków transportu lądowego, wodnego i powietrznego, 

n) produkcja materiałów i środków chemicznych, 

o) wykonywanie map topograficznych, map ogólnogeograficznych oraz 

kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych, 

p) infrastruktura cyfrowa w zakresie dostaw usług systemu nazw domenowych, 

utrzymywania punktów wymiany ruchu internetowego oraz utrzymania rejestrów 

nazw domen najwyższego poziomu; 

11) posiadający wymagane przepisami prawa koncesje, zezwolenia lub uprawnienia do 

prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze, o którym mowa w pkt 10. 

2. Realizacja dostaw lub usług objętych zamówieniem wyłączonym z ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) w celu 

ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa, o których mowa w art. 346 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przez przedsiębiorcę niebędącego w wykazie 

przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, pod warunkiem spełnienia 

wymogów określonych w ust. 1, skutkuje ujęciem tego przedsiębiorcy w wykazie 

przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. 

3. Procedurę ujęcia przedsiębiorcy w wykazie przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu 

gospodarczo-obronnym realizuje się na wniosek: 

1) ministra właściwego w zakresie przedmiotu wykonywanej przez przedsiębiorcę 

działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1 pkt 10; 
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2) organu organizującego, nadzorującego i kontrolującego wykonywanie zadań na rzecz 

obronności państwa przez przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-

obronnym, o którym mowa w ust. 9; 

3) innego członka Rady Ministrów; 

4) przedsiębiorcy. 

4. Ujęcie przedsiębiorcy w wykazie przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu 

gospodarczo-obronnym na wniosek podmiotów, o których mowa w ust. 3 pkt 1-3, wymaga 

zgody tego przedsiębiorcy. 

5. Minister właściwy w zakresie przedmiotu wykonywanej przez przedsiębiorcę 

działalności gospodarczej, o której mowa w ust. 1 pkt 10, lub organ organizujący, nadzorujący 

i kontrolujący wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa przez przedsiębiorców 

o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, o którym mowa w ust. 9, występuje do Rady 

Ministrów o ujęcie przedsiębiorcy w wykazie przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu 

gospodarczo-obronnym. 

6. Przedsiębiorca, o braku spełniania wymagań, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany 

w terminie 14 dni od dnia powstania takiej sytuacji, poinformować organ organizujący, 

nadzorujący i kontrolujący wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa przez 

przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, o którym mowa w ust. 9. 

7. Procedurę wykreślenia przedsiębiorcy z wykazu przedsiębiorców o szczególnym 

znaczeniu gospodarczo-obronnym realizuje się na wniosek organu organizującego, 

nadzorującego i kontrolującego wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa przez 

przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, o którym mowa w ust. 9, 

lub przedsiębiorcy. Przedsiębiorca wniosek składa do właściwego organu organizującego, 

nadzorującego i kontrolującego wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa przez 

przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, o którym mowa w ust. 9. 

8. Wykreślenie przedsiębiorcy z wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu 

gospodarczo-obronnym następuje w przypadku: 

1) niespełnienia przez przedsiębiorcę wymagań określonych w ust. 1; 

2) wystąpienia okoliczności powodującej, że utrzymywanie przedsiębiorcy w wykazie nie 

leży w interesie obronności państwa; 

3) niewykonania zadań na rzecz obronności państwa lub nienależytego ich wykonywania; 

4) odmowy poddania się kontroli realizacji zadań na rzecz obronności państwa lub jej 

utrudniania. 
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9. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wykaz przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, 

2) organy organizujące, nadzorujące i kontrolujące wykonywanie zadań na rzecz obronności 

państwa przez przedsiębiorców, o których mowa w pkt 1, 

3) wzór wniosku, o ujęcie przedsiębiorcy w wykazie przedsiębiorców o szczególnym 

znaczeniu gospodarczo-obronnym, 

4) wzór wniosku, o wykreślenie przedsiębiorcy z wykazu przedsiębiorców o szczególnym 

znaczeniu gospodarczo-obronnym 

– mając na względzie konieczność posiadania przemysłowego potencjału obronnego dla 

zapewnienia właściwej realizacji zadań na rzecz obronności państwa. 

Rozdział 2 

Zadania na rzecz obronności państwa realizowane przez przedsiębiorców 

Art. 5. Do realizowanych przez przedsiębiorców zadań na rzecz obronności państwa 

należą przedsięwzięcia w zakresie: 

1) mobilizacji gospodarki; 

2) militaryzacji; 

3) planowania operacyjnego; 

4) szkolenia obronnego; 

5) utrzymywania stałego dyżuru w ramach podwyższania gotowości obronnej państwa; 

6) przygotowania i zabezpieczenia prowadzenia szczególnej ochrony obiektów szczególnie 

ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa; 

7) wynikającym z obowiązków państwa-gospodarza, o których mowa w art. 12. 

Art. 6. Zadania w zakresie mobilizacji gospodarki obejmują: 

1) zabezpieczenie potrzeb obronnych państwa w warunkach bezpośredniego zewnętrznego 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny; 

2) przygotowanie w czasie pokoju gospodarki do zabezpieczenia potrzeb obronnych 

państwa, o których mowa w pkt 1, w tym utrzymywanie mocy produkcyjnych, 

remontowych lub usługowych. 

Art. 7. 1. Zadania w zakresie militaryzacji obejmują uzupełnienie potrzeb kadrowych, 

sprzętowych i materiałowych przedsiębiorcy, wynikających ze struktury jednostki 

zmilitaryzowanej, w tym: 



– 7 – 

1) opracowanie regulaminu organizacyjnego jednostki zmilitaryzowanej, w którym ujmuje 

się w szczególności: 

a) przeznaczenie i sposób działania jednostki zmilitaryzowanej, jej strukturę 

organizacyjną, a także tabele należności i normy należności, 

b) zadania i obowiązki kierownika jednostki, a także innych osób funkcyjnych jednostki 

zmilitaryzowanej, 

c) zakres obowiązków na poszczególnych stanowiskach etatowych, dobowy wymiar 

oraz rozkład czasu służby i pracy oraz uprawnienia osób pełniących służbę 

w jednostce zmilitaryzowanej; 

2) planowanie uzupełnienia potrzeb osobowych, sprzętowych i materiałowych jednostki 

przewidzianej do militaryzacji; 

3) planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych, w tym świadczeń osobistych 

polegających na dostarczeniu i obsłudze przedmiotów świadczeń rzeczowych na potrzeby 

jednostki przewidzianej do militaryzacji oraz jednostki zmilitaryzowanej; 

4) współdziałanie ze starostami, wójtami, burmistrzami lub prezydentami miast oraz 

z wojskowymi komendantami uzupełnień w zakresie: 

a) przeznaczania osób do służby w jednostce zmilitaryzowanej, 

b) przeznaczania środków transportowych, maszyn, urządzeń oraz innych przedmiotów 

świadczeń rzeczowych na potrzeby jednostki zmilitaryzowanej, 

c) ustalania sposobu uruchamiania świadczeń i dostarczania przedmiotów, o których 

mowa w lit. b, oraz powoływania osób do pełnienia służby w jednostce 

zmilitaryzowanej, a także trybu wzywania osób do odbycia ćwiczeń w jednostce 

przewidzianej do militaryzacji; 

5) zapewnienie obsady kadrowej jednostki zmilitaryzowanej, w szczególności przez 

prowadzenie postępowania reklamacyjnego oraz nadawanie przydziałów organizacyjno-

mobilizacyjnych pracownikom jednostki organizacyjnej przewidzianym do służby w tej 

jednostce; 

6) aktualizowanie dokumentacji dotyczącej zadań jednostki zmilitaryzowanej; 

7) organizowanie i prowadzenie szkolenia osób przeznaczonych do służby w jednostce 

zmilitaryzowanej; 

8) współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie przygotowania 

i realizacji zadań na rzecz obronności państwa. 
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2. Do zadań w zakresie militaryzacji stosuje się przepisy o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 8. 1. Zadania w zakresie planowania operacyjnego obejmują przedsięwzięcia 

planistyczne dotyczące funkcjonowania przedsiębiorcy w warunkach zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, w tym: 

1) opracowanie planu realizacji zadań na rzecz obronności państwa stanowiącego plan 

operacyjnego funkcjonowania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa 

i w czasie wojny; 

2) uzgadnianie i akceptowanie planów i harmonogramów wykonywania zadań na rzecz 

obronności państwa. 

2. Plan operacyjnego funkcjonowania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa 

i w czasie wojny obejmuje: 

1) ocenę potencjalnych, szczególnych zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych na obszarze, 

na którym wykonuje działalność; 

2) ocenę wpływu szczególnych zagrożeń na własną infrastrukturę oraz zdolność do 

zachowania ciągłości prowadzonej przez siebie działalności, uwzględniającą możliwość 

wystąpienia: 

a) zniszczeń infrastruktury technicznej, produkcyjnej i magazynowej, 

b) zakłóceń dostaw surowców, produktów i półproduktów wykorzystywanych 

w procesie produkcyjno-usługowym, 

c) możliwości przeniesienia produkcji i świadczenie usług w innych, zapasowych, 

lokalizacjach; 

3) zasady i procedury związane z przygotowaniem i funkcjonowaniem systemu kierowania 

w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa oraz sposób funkcjonowania 

przedsiębiorcy w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny; 

4) ewidencję przewidywanego do wykorzystania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa 

państwa i w czasie wojny potencjału technologicznego, maszynowego i infrastruktury; 

5) współpracę z innymi przedsiębiorcami, podmiotami i służbami w zakresie realizowanych 

zadań na rzecz obronności państwa; 

6) zabezpieczenie infrastruktury przedsiębiorcy przed nieuprawnionym dostępem; 

7) ewidencję i gromadzenie zapasów przedsiębiorcy oraz współpracę z dostawcami sprzętu 

oraz usług. 
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3. Plan operacyjnego funkcjonowania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa 

i w czasie wojny zatwierdza organ, o którym mowa w art. 3. 

4. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia wytyczne dla przedsiębiorców do 

opracowywania planu realizacji zadań na rzecz obronności państwa, w tym: 

1) zakres i tryb opracowywania i uzgadniania planu; 

2) wzory formularzy i dokumentów stanowiących plan 

– mając na względzie zabezpieczenie potrzeb obronnych państwa w warunkach zagrożenia 

bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. 

Art. 9. 1. Zadania w zakresie szkolenia obronnego obejmują działania podejmowane 

w czasie pokoju, mające na celu przygotowanie przedsiębiorcy do realizacji zadań na rzecz 

obronności państwa. 

2. Na potrzeby szkolenia obronnego sporządza się następujące dokumenty: 

1) programy szkolenia, które określają: 

a) cele szkolenia, 

b) problematykę szkolenia realizowaną w danym okresie planistycznym, 

c) zasadnicze przedsięwzięcia szkoleniowe: 

– przedsiębiorcy sporządzającego program, 

– innych organizatorów szkolenia, w których jest planowany udział 

przedstawicieli przedsiębiorcy sporządzającego program; 

2) plany szkolenia, które określają: 

a) cele szkolenia wynikające z programu szkolenia, 

b) tematy szkolenia opracowane na podstawie problematyki ujętej w programie 

szkolenia, dostosowane do roli organizatora szkolenia w systemie obronnym 

państwa oraz uwarunkowań wynikających z realizowanych zadań na rzecz 

obronności państwa, 

c) formę, termin i miejsce szkolenia, 

e) organizację szkolenia. 

3. Program szkolenia opracowany przez przedsiębiorcę zatwierdza organ, o którym mowa 

w art. 3. 

Art. 10. 1. Zadania w zakresie utrzymywania stałego dyżuru w ramach podwyższania 

gotowości obronnej państwa obejmują działania przedsiębiorcy, mające na celu zapewnienia 

wykonywania zadań w ramach podwyższania gotowości obronnej państwa. 
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2. System stałych dyżurów przedsiębiorca tworzy w oparciu o strukturę organizacyjną 

czasu pokoju. System może być uruchamiany przez organ nakładający zadania na rzecz 

obronności państwa w systemie podwyższania gotowości obronnej państwa. 

3. Zadania wykonywane w ramach stałego dyżuru obejmują: 

1) uruchamianie procedur związanych z podwyższaniem gotowości obronnej; 

2) przekazywanie decyzji i informacji o uruchomieniu zadań wykonywanych w ramach 

podwyższania gotowości obronnej państwa; 

3) przekazywanie meldunków i informacji o stanie wykonania zadań w ramach 

podwyższania gotowości obronnej państwa oraz o siłach i środkach uruchamianych do 

ich wykonania; 

4) współpracę ze stałymi dyżurami tworzonymi przez organ, o którym mowa w art. 3; 

4. Organ zarządzający przedsiębiorcy, organizuje wewnętrzny system komunikacji oraz 

wymiany informacji, a także system meldunkowy z zewnętrznymi systemami stałych dyżurów 

organu, o którym mowa w art. 3. 

5. Dokumentację stałego dyżuru przedsiębiorcy stanowią: 

1) instrukcja działania stałego dyżuru, która określa: 

a) zadania stałego dyżuru, 

b) obsadę stałego dyżuru, 

c) zadania osób wchodzących w skład stałego dyżuru oraz zasady podległości, 

d) schemat organizacyjny pełnienia stałego dyżuru, 

e) schemat powiadamiania, 

f) schemat przyjmowania i przekazywania informacji, 

g) schemat łączności i obiegu informacji, 

h) terminy składania meldunków (wewnętrznych i zewnętrznych), 

i) procedury i terminy przekazywania obowiązków przez zmiany stałego dyżuru, 

j) wyszczególnienie pojazdów na potrzeby stałego dyżuru, 

k) dodatkową dokumentację i wykazy; 

2) grafik pełnienia stałego dyżuru; 

3) dziennik przyjmowanych i przekazywanych decyzji, informacji i meldunków; 

4) tabele sygnałów powszechnego ostrzegania i alarmowania; 

5) inne dokumenty wynikające ze specyfiki działania przedsiębiorcy. 

Art. 11. Zadania przedsiębiorców w zakresie przygotowania i zabezpieczenia 

prowadzenia szczególnej ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa 
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i obronności państwa, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 4 

ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej, obejmują: 

1) wskazywanie obiektów do uznania ich za obiekty szczególnie ważne dla bezpieczeństwa 

i obronności państwa; 

2) opracowanie, uzgadnianie i aktualizowanie planów szczególnej ochrony obiektów; 

3) zapewnienie warunków do realizacji prac związanych z przygotowaniem szczególnej 

ochrony obiektów; 

4) organizowanie współdziałania oraz wymiany informacji o zagrożeniach w rejonie 

obiektów, z pododdziałami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i jednostkami 

organizacyjnymi Policji, Państwowej Straży Pożarnej i terenowymi organami władzy 

samorządowej, a także innymi instytucjami działającymi w rejonie ochranianych 

obiektów. 

Art. 12. Zadania dla przedsiębiorców wynikające z obowiązków państwa-gospodarza, 

obejmują w szczególności przedsięwzięcia związane z udzieleniem wsparcia przybywającym 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wojskom sojuszniczym, o których mowa w ustawie 

z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2018 r. poz. 35 

i 529) w zakresie: 

1) udostępniania infrastruktury, w tym obiektów na terenie portów morskich i lotniczych 

oraz sprzętu do zabezpieczenia przeładunków; 

2) transportu; 

3) magazynowania i przechowywania sprzętu wojskowego oraz środków materiałowych, 

w tym produktów naftowych; 

4) dystrybucji produktów leczniczych i wyrobów medycznych oraz udzielania świadczeń 

zdrowotnych, na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 

ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium; 

5) remontów i napraw sprzętu wojskowego, w tym pojazdów mechanicznych oraz innych 

środków transportu lądowego, wodnego i powietrznego; 

6) usług pocztowych; 

7) dostarczania sieci telekomunikacyjnych i świadczenia usług telekomunikacyjnych; 

8) świadczenia usług żywieniowych oraz usług kąpielowych i pralniczych. 
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Rozdział 3 

Zasady realizacji przez przedsiębiorców zadań na rzecz obronności państwa oraz ich 

finansowania 

Art. 13. 1. Zadania na rzecz obronności państwa, o których mowa w art. 5, są nakładane 

na przedsiębiorcę w drodze decyzji administracyjnej, wydanej przez organ, o którym mowa 

w art. 3. 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, może być zmieniona bądź uchylona w przypadku 

wystąpienia okoliczności powodującej, że jej wykonanie nie leży w interesie bezpieczeństwa 

państwa lub jest niemożliwe przez przedsiębiorcę. 

3. Sposób wykonywania zadań, o których mowa w ust. 1, określa umowa zawarta 

z przedsiębiorcą przez organ, który wydał decyzję nakładającą obowiązek ich realizacji. 

4. Wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa, o których mowa w art. 5 oraz prace 

planistyczne związane z prowadzeniem przygotowań do ich realizacji są finansowane 

z budżetu państwa, oraz planowane w części budżetowej organu będącego stroną umowy. 

Zadanie na rzecz obronności państwa nałożone decyzją administracyjną, przez organ, o którym 

mowa w art. 3 zobowiązuje przedsiębiorcę do zawarcia umowy. Do decyzji, o której mowa 

w ust. 1, załącza się projekt umowy. 

5. Umowa, o której mowa w ust. 3, zawiera w szczególności: 

1) określenie stron oraz datę i miejsce jej zawarcia; 

2) przedmiot umowy i zakres zadań na rzecz obronności państwa; 

3) okres jej obowiązywania; 

4) sposób wykonania zadań na rzecz obronności państwa i zasady ich finansowania; 

5) sposób i zasady przekazania środków finansowych na realizację zadań na rzecz 

obronności państwa, w tym dotacji, o której mowa w art. 14 ust. 1 i w art. 19 ust. 1; 

6) zasady rozliczenia przekazanych środków finansowych, w tym przyznanych dotacji oraz 

warunki określające zawieszenie ich wypłaty lub przekazania w całości lub części; 

7) obowiązki stron, w tym zobowiązania przedsiębiorcy do wykonania nałożonych zadań na 

rzecz obronności państwa i przedstawienia sprawozdania z wykorzystania środków 

finansowych. Wydatkowanie dotacji, o których mowa w art. 14 ust. 4 i w art. 19 ust. 4, 

podlega ocenie biegłego rewidenta w zakresie prawidłowości obliczenia kosztów oraz 

prawidłowości ich wykorzystania; 
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8) zobowiązanie przedsiębiorcy do przechowywania i udostępniania w czasie kontroli 

dokumentacji związanej z rozliczeniem udzielonych dotacji; 

9) szczegółowe zasady i sposób kontroli wykonania zadań na rzecz obronności państwa; 

10) kary umowne oraz zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zadań na rzecz obronności państwa, w tym za nieprawidłowe wydatkowanie 

i wykorzystanie niezgodnie z przeznaczeniem przyznanych dotacji; 

6. Zadania, o których mowa w art. 6 ust. 1, wobec przedsięwzięć wynikających 

z prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej, stanowią dla niego priorytet. 

Art. 14. 1. Przedsiębiorcy, o których mowa w art. 3, na których nałożono zadania na rzecz 

obronności, o których mowa w art. 5, z wyłączeniem zadań z pkt 7, mogą ubiegać się o dotację 

na pokrycie kosztów prac planistycznych związanych z prowadzeniem przygotowań do 

realizacji tych zadań. 

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana ze środków budżetu państwa, przez 

organy, o których mowa w art. 3. 

3. Kosztami prac planistycznych związanych z prowadzeniem przygotowań do realizacji 

zadań na rzecz obronności są koszty: 

1) osobowe – wynagrodzenia pracowników do spraw obronnych, w tym koszty ich 

doskonalenia zawodowego oraz delegacji i podróży służbowych z tym związanych; 

2) administarcyjno-biurowe – koszty wyposażenia i utrzymania wyodrębnionych stanowisk 

roboczych pracowników do spraw obronnych; 

3) wyposażenia i utrzymania pomieszczeń stałego dyżuru oraz tworzenia i utrzymania 

stałych dyżurów i systemu alarmowania; 

4) spełnienia przez przedsiębiorców wymogów związanych z ochroną informacji 

niejawnych w związku z realizacją nałożonych zadań na rzecz obronności państwa, 

w tym: uzyskania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego oraz osobowych 

poświadczeń bezpieczeństwa, zatrudnienia i przeszkolenia pełnomocników do spraw 

ochrony informacji niejawnych, certyfikacji i wyposażenia pomieszczeń do wykonywania 

i przechowywania dokumentów niejawnych. 

4. Kosztami, o których mowa w ust. 3, są wydatki poniesione i zapłacone w danym roku 

przez przedsiębiorcę, na którego nałożono zadanie na rzecz obronności państwa. 

5. Kwota dotacji przyznana przedsiębiorcy, nie może być wyższa od kosztów, o których 

mowa w ust. 4, z zastrzeżeniem przepisów art. 13 ust. 6 i art. 19 ust. 9. 
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6. Przyznana przedsiębiorcy dotacja może być przeznaczona tylko i wyłącznie na 

pokrycie kosztów tego przedsiębiorcy, któremu została udzielona i nie może być przekazywana 

innemu przedsiębiorcy. 

7. Dotacja może być udzielona przedsiębiorcy, który łącznie spełnia następujące warunki: 

1) realizuje zadania na rzecz obronności państwa; 

2) złożył wniosek o przyznanie dotacji; 

3) sporządził dokumentację planistyczną funkcjonowania przedsiębiorcy w warunkach 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz uzyskał jej uzgodnienie; 

4) terminowo przedłożył oraz uzyskał zatwierdzenie sprawozdania z wykorzystania dotacji 

za lata ubiegłe i rozliczył dotacje, jeśli takie dotacje otrzymywał; 

5) zawarł umowę, o której mowa w art. 13 z organem nakładającym zadanie na rzecz 

obronności państwa. 

8. Do dotacji stosuje się przepisy o finansach publicznych. 

9. Odsetki od dotacji stanowią dochód Skarbu Państwa i podlegają zwrotowi. 

Art. 15. 1. Wydatki, o których mowa w art. 13 ust. 4 oraz w art. 14 ust. 1 i art. 19 ust. 1 

będą finansowane w ramach wydatków obronnych, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 25 

maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 37). 

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowe warunki naliczania, rozliczania i kontroli kosztów, o których mowa: 

a) w art. 14 ust. 3, uwzględniając, że ich wysokość w skali roku nie powinna 

przekroczyć na jednego przedsiębiorcę w zakresie kosztów: 

– o których mowa w pkt 1 – 12-krotności kwoty przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 

w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego, 

– o których mowa w pkt 2 – 1-krotności kwoty przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 

w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego, 

– o których mowa w pkt 3 – 1,5-krotności kwoty przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 
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w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego, 

– o których mowa w pkt 4 – 1,5-krotności kwoty przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku 

w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego, 

b) w art. 19 ust. 4; 

2) wzór wniosku o przyznanie dotacji; 

3) wzór sprawozdania z rozliczenia dotacji; 

- mając na uwadze zapewnienie prawidłowego udzielenia i rozliczenia tych dotacji. 

Art. 16. Zadania realizowane przez przedsiębiorców w ramach wsparcia przez państwo-

gospodarza, o których mowa w art. 11, finansowane będą przez państwo wysyłające. 

Rozdział 4 

Program Mobilizacji Gospodarki 

Art. 17. 1. Rada Ministrów przyjmuje program mobilizacji gospodarki, zwany dalej 

„programem”, który jest dokumentem planistycznym opracowywanym w ramach 

programowania obronnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 6 ust. 2 

pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

2. W programie określa się: 

1) zadania, o których mowa w art. 6, jakie nakłada się na przedsiębiorców o szczególnym 

znaczeniu gospodarczo-obronnym, w trybie określonym w art. 13, dotyczące produkcji, 

dostaw lub świadczenia usług w zakresie wyrobów, o których mowa w przepisach 

o wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami 

i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, przewidzianych do realizacji 

w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny, na 

potrzeby: 

a) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) organów i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych, przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych, 

c) jednostek organizacyjnych nadzorowanych, podległych lub podporządkowanych 

ministrowi właściwemu do spraw sprawiedliwości, 
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d) jednostek organizacyjnych Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

2) zadania organów administracji rządowej, dotyczące prowadzenia działań o charakterze 

organizacyjno-planistycznym, związanych z jego opracowaniem; 

3) możliwości gospodarki w zakresie zaspokojenia podstawowych potrzeb bytowych 

ludności oraz produkcyjno-usługowe przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu 

gospodarczo-obronnym realizujących zadania na rzecz obronności państwa; 

4) wykaz kooperantów (podwykonawców), z podziałem na zagranicznych i krajowych, 

uczestniczących w realizacji zadań na rzecz obronności państwa, wraz z określeniem 

sposobu zabezpieczenia świadczenia dostaw lub świadczenia usług remontowych przez 

kooperanta (podwykonawcę). 

3. Program: 

1) opracowuje się, co cztery lata na dziesięcioletni okres planistyczny rozpoczynający się 

w roku nieparzystym, według danych na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok, 

w którym program jest sporządzany; 

2) podlega corocznej aktualizacji dokonywanej w formie aneksu do istniejącego programu 

w szczególności, w przypadku: 

a) istotnych zmian w asortymencie i ilości potrzeb zgłaszanych do programu, 

powstałych na skutek: 

- zmiany unormowań organizacyjno-etatowych jednostek organizacyjnych, 

o których mowa w ust. 2 pkt 1, dla których naliczane są potrzeby, 

- wycofywania i wprowadzania wyrobów na wyposażenie jednostek, o których 

mowa w ust. 2 pkt 1, 

b) zmiany zasad określania potrzeb mobilizacyjnych i wojennych, 

c) aktualizacji dokumentów normujących proces naliczania potrzeb do programu, 

d) zmiany oferty produkcyjnej, remontowej lub usługowej przedsiębiorców 

o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, skutkującej koniecznością 

dokonania zmiany lokowania zadań w ramach programu; 

3) gdy przeprowadzenie aktualizacji wymaga zmiany struktury programu lub spowoduje 

trudności w korzystaniu z dokumentu, opracowuje się nowy dokument; 

4) aktualizację przeprowadza się w trybie i na zasadach określonych dla opracowywania 

programu mobilizacji gospodarki. 

4. W opracowywaniu programu lub jego aneksów biorą udział: 

1) minister właściwy do spraw wewnętrznych; 
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2) Minister Sprawiedliwości; 

3) minister właściwy do spraw gospodarki; 

4) minister właściwy do spraw energii; 

5) minister właściwy do spraw gospodarki złożami kopalin; 

6) minister właściwy do spraw rolnictwa; 

7) minister właściwy do spraw rynków rolnych; 

8) minister właściwy do spraw transportu; 

9) minister właściwy do spraw gospodarki morskiej; 

10) minister właściwy do spraw środowiska; 

11) minister właściwy do spraw zdrowia; 

12) minister właściwy do spraw informatyzacji; 

13) minister właściwy do spraw finansów publicznych; 

14) Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

5. Minister Obrony Narodowej: 

1) w uzgodnieniu z organami administracji rządowej, o których mowa w ust. 4 opracowuje 

program lub jego aktualizację oraz koordynuje w czasie pokoju przekazywanie danych 

i informacji niezbędnych do jego opracowania; 

2) wnioskuje do Rady Ministrów o uchwalenie opracowanego programu lub jego aneksów, 

3) koordynuje realizację programu w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 

państwa i w czasie wojny, w tym: 

a) aktualizuje program, stosownie do potrzeb organów administracji rządowej, 

o których mowa w ust. 2, 

b) koordynuje odbiór od przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-

obronnym przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej oraz ministra właściwych 

do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości oraz Szefa Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego wyprodukowanych wyrobów i świadczonych usług 

remontowych, w ramach realizacji zadań, o których mowa w ust. 2 pkt 1. 

6. Organy, o których mowa w ust. 4, stosownie do swoich właściwości, realizują zadania 

związane z opracowaniem programu: 

1) opracowują zestawienia potrzeb w zakresie określonym w ust. 2, które przekazują 

w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku do Ministra Obrony Narodowej; 

2) określają potrzeby bytowe w zakresie: artykułów spożywczych, paliw i energii, usług 

transportowych oraz świadczeń zdrowotnych i ochrony zdrowia oraz podstawowych 
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produktów leczniczych, które przekazują do dnia 15 maja danego roku odpowiednio do 

ministrów właściwych do spraw: rolnictwa, energii, transportu i zdrowia; 

3) na podstawie zestawień potrzeb, o których mowa w pkt 1, dokonują analizy możliwości 

ulokowania zadań wynikających z programu u przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu 

gospodarczo-obronnym, które przekazują w terminie do dnia 10 września danego roku do 

Ministra Obrony Narodowej; 

4) określają możliwości produkcyjno-usługowe przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu 

gospodarczo-obronnym, dla których są organem nakładającym zadanie obronne, które 

przekazują do dnia 10 września danego roku do Ministra Obrony Narodowej; 

5) określają i przekazują do ministra właściwego do spraw energii, w trybie określonym 

w ustawie z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1846), niezbędne i newralgiczne potrzeby przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu 

gospodarczo-obronnym, dla których są organem nakładającym zadania, o których mowa 

w ust. 2, w zakresie ich surowcowego i materiałowego zabezpieczenia na okres 

pierwszych trzech miesięcy od uruchomienia programu mobilizacji gospodarki. 

7. Do programu stosuje się przepisy o ochronie informacji niejawnych. 

Art. 18. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) tryb i sposób opracowywania programu i jego aktualizacji, 

2) rodzaje wyrobów i usług dopuszczonych do zgłaszania w ramach potrzeb do programu 

oraz proces określania potrzeb, 

3) wzory formularzy i dokumentów wykorzystywanych w trakcie opracowywania programu 

– mając na uwadze dostosowanie zakresu przedmiotowego programu do potrzeb systemu 

obronnego państwa jak i zdolności oraz możliwości potencjału krajowego przemysłu 

obronnego do realizacji zdań na rzecz obronności państwa. 

Art. 19. 1. Przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, dla których 

zostały ustalone w programie zadania, o których mowa art. 6, mogą ubiegać się o dotację na 

pokrycie kosztów utrzymania mocy produkcyjnych, remontowych lub usługowych 

niezbędnych do realizacji tych zadań. 

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1, jest wypłacana ze środków budżetu państwa, o których 

mowa w art. 15. 

3. Podziału dotacji między organami organizującymi, nadzorującymi i kontrolującymi 

wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa przez przedsiębiorców o szczególnym 
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znaczeniu gospodarczo-obronnym, o których mowa w art. 4 ust. 9, dokonuje Minister Obrony 

Narodowej, z zachowaniem zasady proporcjonalności kosztów utrzymania mocy 

produkcyjnych, remontowych lub usługowych przypadających na przedsiębiorców 

o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym podporządkowanych organowi, którzy 

uczestniczą w realizacji zadań ujętych w programie w danym roku do kosztów utrzymania 

mocy produkcyjnych, remontowych lub usługowych wszystkich przedsiębiorców 

o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, uczestniczących w realizacji zadań ujętych 

w programie w danym roku. 

4. Kosztami utrzymywania mocy produkcyjnych, remontowych lub usługowych są koszty 

poniesione i zapłacone w danym roku przez przedsiębiorcę o szczególnym znaczeniu 

gospodarczo-obronnym, dotyczące składników majątku niezbędnego do realizacji zadań 

ustalonych dla tego przedsiębiorcy w programie mobilizacji gospodarki, z tytułu: 

1) podatku od nieruchomości; 

2) opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu; 

3) ochrony obiektów; 

4) konserwacji i remontów maszyn i urządzeń, budynków oraz budowli; 

5) ogrzewania budynków i budowli; 

6) amortyzacji maszyn i urządzeń, budynków, budowli oraz wartości niematerialnych 

i prawnych; 

7) ubezpieczeń składników majątku. 

5. Koszty, o których mowa w ust. 4, dotyczą tylko części odpowiadającej poziomowi 

mocy produkcyjnych, remontowych lub usługowych niezbędnych do realizacji zadań ujętych 

w programie i niewykorzystywanej do produkcji bieżącej, korygowane wskaźnikiem (1-WM). 

6. Wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych, remontowych lub usługowych (WM) 

stanowi iloraz wyrażonej w roboczogodzinach wielkości produkcji przedsiębiorcy 

o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym przewidywanej do realizacji w danym roku, 

do wyrażonej w roboczogodzinach i przyjętej do wykonania przez tego przedsiębiorcę 

wielkości produkcji wynikającej z zadań ujętych w programie w tym samym roku. 

7. Przedsiębiorca o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym może ubiegać się 

o przyznanie dotacji w przypadku, gdy wskaźnik wykorzystania mocy produkcyjnych, 

remontowych lub usługowych (WM) jest mniejszy niż jeden. 

8. Kwotę dotacji przysługującej danemu przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu 

gospodarczo-obronnym oblicza się na podstawie wielkości produkcji przewidzianej do 
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realizacji przez tego przedsiębiorcę wynikającej z zadań ujętych w programie wyrażonej 

w roboczogodzinach w stosunku do wielkości produkcji wyrażonej roboczogodzinach 

realizacji zadań ujętych w programie przez wszystkich przedsiębiorców o szczególnym 

znaczeniu gospodarczo-obronnym spełniających warunki niezbędne do otrzymania dotacji 

i uwzględnieniu wysokości środków budżetowych przeznaczonych na utrzymywanie mocy 

produkcyjnych i remontowych. 

9. Kwota dotacji przyznanej danemu przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu 

gospodarczo-obronnym nie może być wyższa od kosztów, o których mowa w ust. 4. 

10. Przyznana przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym dotacja 

może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów tego przedsiębiorcy, któremu została 

udzielona i nie może być przekazywana innemu przedsiębiorcy. 

11. Dotacja może być udzielona przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-

obronnym, który łącznie spełnia następujące warunki: 

1) jest ujęty w części zadaniowej programu mobilizacji gospodarki; 

2) realizuje zadania na rzecz obronności państwa w zakresie, o którym mowa w art. 6 pkt 2; 

3) złożył wniosek o przyznanie dotacji; 

4) sporządził dokumentację planistyczną funkcjonowania przedsiębiorcy w warunkach 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny i uzyskał jej uzgodnienie; 

5) terminowo przedłożył oraz uzyskał zatwierdzenie sprawozdania z wykorzystania dotacji 

za lata ubiegłe i rozliczył dotacje, jeśli takie dotacje otrzymywał; 

6) zawarł umowę, o której mowa w art. 13 ust. 5 z organem nakładającym zadanie na rzecz 

obronności państwa, o którym mowa w art. 4. 

12. Do dotacji stosuje się przepisy o finansach publicznych. 

13. Odsetki od dotacji stanowią dochód Skarbu Państwa i podlegają zwrotowi. 

Art. 20. Rada Ministrów na złożony nie później niż do 30 listopada, wniosek Ministra 

Obrony Narodowej przyjmuje w drodze uchwały program lub jego aktualizację, nie później niż 

do dnia 31 grudnia roku, w którym jest opracowywany. 

Art. 21. 1. W razie bezpośredniego zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zarządza 

powszechną lub częściową mobilizację. 
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2. Przez mobilizację, o której mowa w ust. 1, należy rozumieć nie tylko działania 

w ramach struktur Sił Zbrojnych, ale także w ramach całego systemu obronnego państwa, 

w tym przedsiębiorców i obywateli w ramach mobilizacji gospodarki. 

3. Prezes Rady Ministrów podejmuje decyzję o złożeniu wniosku, o którym mowa 

w ust. 1, na podstawie informacji i opinii pozyskanych od organów, o których mowa w art. 13 

ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji 

Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 138) 

4. Po podjęciu decyzji, o której mowa w ust. 3, Minister Obrony Narodowej przygotowuje 

i przedkłada Prezesowi Rady Ministrów projekt wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

5. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa się: 

1) przyczyny, obszar, termin oraz zakres zarządzenia powszechnej lub częściowej 

mobilizacji dotyczącej struktur Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) w przypadku mobilizacji gospodarki: 

a) termin i zakres uruchomienia programu mobilizacji gospodarki, 

b) potencjał produkcyjny, remontowy lub usługowy przedsiębiorców o szczególnym 

znaczeniu gospodarczo-obronnym podlegający uruchomieniu, 

c) zakres zadań do realizacji, 

d) zasady finansowania zadań realizowanych przez przedsiębiorców o szczególnym 

znaczeniu gospodarczo-obronnym po uruchomieniu programu. 

6. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej niezwłocznie rozpatruje wniosek, o którym mowa 

w ust. 1, a następnie wydaje rozporządzenie zarządzające powszechną lub częściową 

mobilizację struktur Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz program mobilizacji 

gospodarki. 

7. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, określa się: 

1) przyczyny, obszar, termin oraz zakres zarządzenia powszechnej lub częściowej 

mobilizacji dotyczącej struktur Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) w przypadku mobilizacji gospodarki: przyczyny uruchomienia programu mobilizacji 

gospodarki oraz jego termin i zakres, potencjał produkcyjny, remontowy lub usługowy 

przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym podlegający 

uruchomieniu, a także zasady finansowania zadań realizowanych przez przedsiębiorców 

o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym po uruchomieniu programu. 

8. Zarządzenie programu mobilizacji gospodarki polega na uruchomieniu określonego 

w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 7, potencjału produkcyjnego, remontowego lub 
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usługowego przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym w zakresie 

realizacji zadań, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 1. 

9. Program mobilizacji gospodarki może być uruchomiony w ograniczonym, selektywnie, 

lub w pełnym zakresie. 

10. Przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym realizują działania 

przygotowawcze związane z uruchomieniem programu mobilizacji gospodarki przez 

wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa, o których mowa w art. 5. 

Rozdział 5 

Nadzór i kontrola 

Art. 22. Organy, o których mowa w art. 3 sprawują nadzór nad realizacją zadań na rzecz 

obronności państwa wykonywanych przez przedsiębiorcę, w szczególności w zakresie: 

1) sposobu przygotowania przedsiębiorcy do realizacji zadań na rzecz obronności państwa 

nałożonych decyzję administracyjną, w tym sporządzenia planów realizacji zadań 

obronnych wykonywanych w czasie pokoju oraz koniecznych zmian w strukturze 

przedsiębiorcy podczas podwyższania gotowości obronnej państwa; 

2) określania procedur wykonywania zadań na rzecz obronności państwa; 

3) określania priorytetów wykonywania zadań na rzecz obronności państwa; 

4) realizacji zadań na rzecz obronności państwa; 

5) sposobu funkcjonowania przedsiębiorcy w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa 

państwa i w czasie wojny; 

6) bezpieczeństwa realizacji zadań na rzecz obronności państwa. 

Art. 23. 1. Przedsiębiorca, o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym jest 

obowiązany do: 

1) uzgodnienia z organem określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 4 

ust. 9, w trakcie trwania umowy, o której mowa w art. 13 ust. 3, lub w przypadku gdy 

przemysłowy potencjał obronny pozyskał w sposób, o którym mowa w art. 25, przed 

dokonaniem czynności prawnej mającej na celu: 

a) rozwiązanie lub likwidację przedsiębiorcy, 

b) przeniesienie siedziby przedsiębiorcy za granicę, 

c) wykreślenie przedmiotu działalności przedsiębiorcy dotyczącego realizacji zadań na 

rzecz obronności państwa, 
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d) zbycie, dokonanie darowizny, zmianę przeznaczenia lub zaniechanie eksploatacji 

składnika mienia przedsiębiorcy wykorzystywanego do realizacji zadań na rzecz 

obronności państwa; 

2) przedstawiania organom, o którym mowa w art. 3, półrocznych informacji 

o przedsiębiorstwie w zakresie: 

a) posiadania koncesji w zakresie przedmiotu realizacji zadań na rzecz obronności 

państwa, 

b) realizacji zadań na rzecz obronności państwa, o których mowa w art. 13 ust. 1. 

c) przemysłowego potencjału obronnego wykorzystywanego do realizacji zadań na 

rzecz obronności państwa, 

d) sprawozdania o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na 

środki trwałe (F-01/I-01), o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie 

ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1068, 

z 2017 r. poz. 60) jeśli obowiązek przekazywania takich informacji dotyczy 

przedsiębiorcy, 

e) reprezentacji organów przedsiębiorcy i jego struktury właścicielskiej, 

f) świadectw bezpieczeństwa przemysłowego. 

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, przedsiębiorca przedstawia półrocznie, 

w terminach do dnia 20 lipca za pierwsze półrocze danego roku oraz za drugie półrocze do dnia 

10 lutego roku następnego. 

3. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 organ, który je otrzyma, przetwarza 

z zachowaniem przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

Art. 24. Przedsiębiorca o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym w odniesieniu 

do wyrobów, dla których przemysłowy potencjał obronny, pozyskał z udziałem środków 

finansowych Skarbu Państwa, w szczególności w ramach realizacji badań naukowych lub prac 

rozwojowych, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, z późn. zm.2)) lub offsetu, nie może odmówić 

przyjęcia realizacji zadania na rzecz obronności państwa. 

Art. 25. 1. Organy, o których mowa w art. 3, sprawują kontrolę przedsiębiorców, 

w szczególności w zakresie: 

                                                 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 2260, z 2017 r. poz. 

859, 1475, 1530, 1556 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 87. 
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1) realizacji nałożonych zadań na rzecz obronności państwa, 

2) prawidłowości wydatkowania przez przedsiębiorców udzielonych dotacji. 

2. Kontrolą obejmuje się wykonywanie zadań na rzecz obronności państwa wynikających 

z ustaw oraz przepisów wydanych na ich podstawie, jak również decyzji administracyjnych, 

umów cywilnoprawnych oraz porozumień zawartych z organem, o których mowa w art. 3. 

3. Zasady sprawowania kontroli nad realizacją zadań na rzecz obronności państwa 

wykonywanych przez przedsiębiorców, są uregulowane w przepisach o: 

1) powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, 

2) finansach publicznych. 

4. Podstawą do przeprowadzenia kontroli jest pisemne upoważnienie wystawione przez 

organ, o którym mowa w art. 3. Wzór upoważnienia jest określony w przepisach wydanych na 

podstawie art. 6 ustawy z dnia o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Osoby kontrolujące zobowiązane są do przestrzegania tajemnicy handlowej 

przedsiębiorcy. 

Art. 26. 1. Organy, o których mowa w art. 3, w związku ze sprawowaniem nadzoru 

i kontroli nad realizacją przez przedsiębiorców zadań na rzecz obronności państwa mają prawo 

do: 

1) żądania informacji, dokumentów i danych, niezbędnych do sprawowania nadzoru 

i kontroli; 

2) swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego przedsiębiorcy; 

3) przeprowadzania oględzin obiektów, składników majątku kontrolowanego 

przedsiębiorcy; 

4) żądania od pracowników kontrolowanego przedsiębiorcy udzielenia informacji w formie 

ustnej i pisemnej w zakresie przeprowadzanej kontroli; 

5) zwrócenia się o wydanie opinii biegłych i specjalistów z zakresu zadań na rzecz 

obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców. 

Rozdział 6 

Administracyjne kary pieniężne 

Art. 27. Przedsiębiorca, który nie przyjmie nałożonego zadania na rzecz obronności 

państwa, w sytuacji, o której mowa w art. 24, podlega karze w wysokości stanowiącej 10% 

wartości tego zadania. 
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Art. 28. Przedsiębiorca, który nie podpisze umowy, o której mowa art. 13 ust. 3, podlega 

karze stanowiącej 50-krotność wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 

w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku 

poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

Art. 29. Przedsiębiorca, który nie wykonuje umowy, o której mowa art. 13 ust. 3, lub 

odstąpi od wykonywania zadań na rzecz obronności państwa bez zgody organu właściwego do 

organizowania i sprawowania nadzoru nad realizacją zadań na rzecz obronności państwa, 

nienależycie ją wykonuje lub odmawia poddania się kontroli lub ją utrudnia: 

1) zwraca uzyskane dotacje na realizację zadań na rzecz obronności państwa; 

2) podlega karze stanowiącej 25-krotność wysokości przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym 

kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego. 

Art. 30. W przypadku przedsiębiorców realizujących zadania w ramach programu 

mobilizacji gospodarki kara, o której mowa w art. 29, wynosi 0,05% (pięć setnych procenta) 

całkowitej wartości zadania nałożonego na przedsiębiorcę w ramach tego programu, przy czym 

nie mniej niż 25-krotności wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze 

przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, 

ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

Art. 31. 1. Organ, o którym mowa w art. 3,  wymierza w drodze decyzji administracyjnej, 

kary pieniężne, o których mowa w art. 27–30. 

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje odwołanie. Strona niezadowolona 

z decyzji może w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, zwrócić się do organu, o którym mowa 

w art. 3 z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. 

3. Od nieuiszczonych w terminie kar pieniężnych pobiera się odsetki ustawowe za 

opóźnienie. 

4. Egzekucja kar pieniężnych wraz z odsetkami, o których mowa w ust. 3, następuje 

w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

Art. 32. 1. Wpływy z tytułu kar pieniężnych nakładanych na podstawie art. 27–30 

stanowią dochód budżetu państwa. 

2. Kary pieniężne nakładane na podstawie art. 27–30 wpłacane są na rachunek wskazany 

w decyzji, o której mowa w art. 31 ust. 1. 
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3. Karę pieniężną uiszcza się w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się decyzji 

administracyjnej. 

Rozdział 7 

Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe 

Art. 33. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 i 2217 oraz z 2018 r. poz. 138 i 398) 

w art. 174 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Jednostki organizacyjne będące przedsiębiorcami o szczególnym znaczeniu 

gospodarczo-obronnym, realizujące zadania na rzecz obronności państwa w ramach 

programu mobilizacji gospodarki, obejmuje się przygotowaniami do militaryzacji na 

wniosek organów administracji rządowej właściwych do organizowania, nadzorowania 

i wykonywania tych zadań. Tryb ustalania jednostek przewidzianych do militaryzacji, 

limit osób oraz wnioski w tej sprawie są realizowane zgodnie z przepisami 

wykonawczymi w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących 

zadania na rzecz obronności lub zagrożenia bezpieczeństwa państwa.”. 

Art. 34. W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2149 oraz z 2018 r. poz. 138) w art. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 4a i 4b 

w brzmieniu: 

„4a) opracowywanie programu mobilizacji gospodarki w państwie lub jego aktualizacji 

i koordynowanie w czasie pokoju przekazywania danych i informacji niezbędnych 

do jego opracowania; 

4b) koordynowanie realizacji programu mobilizacji gospodarki w państwie 

w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;”. 

Art. 35. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2213 oraz z 2018 r. poz. 138) w art. 5 ust 3 otrzymuje brzmienie:  

„3. Szczegółowe wykazy obszarów, obiektów i urządzeń, o których mowa w ust. 2, 

sporządzają: Prezes Narodowego Banku Polskiego, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, 

ministrowie, kierownicy urzędów centralnych i wojewodowie w stosunku do podległych, 

podporządkowanych lub nadzorowanych jednostek organizacyjnych oraz 

przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, według kompetencji 

określonych w ustawie z dnia ….……. 2018 r. o organizowaniu zadań na rzecz 

obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji 
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gospodarki. Umieszczenie w wykazie określonego obszaru, obiektu lub urządzenia 

następuje w drodze decyzji administracyjnej.”. 

Art. 36. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) w art. 180 dotychczasową treść oznacza się, jako ust. 1 

i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Przepis ust. 1 stosuje się do przeniesienia planowanych wydatków budżetowych 

między częściami i działami budżetu państwa w przypadku uruchomienia programu 

mobilizacji gospodarki w zakresie pełnym lub ograniczonym, selektywnie.”. 

Art. 37. Decyzje administracyjne nakładające na przedsiębiorców zadania na rzecz 

obronności państwa, wydane na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 40, 

obowiązują przez okres, na jaki zostały wydane. 

Art. 38. Umowy zawarte z przedsiębiorcami na realizację zadań na rzecz obronności 

państwa, wydane na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 40, obowiązują przez 

okres, na jaki zostały zawarte. 

Art. 39. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 6 ustawy, 

o której mowa w art. 40, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych, 

wydanych na podstawie art. 4 niniejszej ustawy, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Art. 40. Traci moc ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz 

obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. poz. 1320 oraz z 2002 r. 

poz. 1571). 

Art. 41. Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. 


