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Wstęp

Siły zbrojne jako istotna część struktur państwowych spełniają ważne
funkcje w zakresie państwa, a do ich realizacji oraz swego funkcjonowania
potrzebują odpowiednich warunków oraz wyposażenia. 

Oczywiste jest, że siły zbrojne nie są samowystarczalne, jeśli chodzi
choćby o produkcję sprzętu,  jego modernizację,  konserwację i  naprawy,
a także  prace  remontowe  obiektów  wojskowych.  Rozwój  technologii,  a
także zmiany polityczne i militarne powodują, że konieczna staje się coraz
szersza  współpraca  sił  zbrojnych  z  podmiotami  zewnętrznymi,  które
realizują zadania na rzecz obronności państwa.

Z przedsiębiorcami, a więc w głównej mierze ze spółkami, siły zbrojne
współpracują w bardzo szerokim zakresie, w związku z czym podpisywane
są  różnorakie  umowy.  Współpraca  ta  przynosi  korzyści  obu  stronom,
ponieważ  siły  zbrojne  mają  zapewnione  wykonanie  zadań  na  rzecz
obronności, zaś przedsiębiorca otrzymuje z tego tytułu dotację, która może
wynosić nawet kilka/kilkanaście milionów złotych.

Celem  niniejszego  opracowania  jest  przedstawienie  podstaw
współpracy Ministerstwa Obrony Narodowej (MON) z przedsiębiorcami o
szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym.

Podstawa prawna współpracy Ministerstwa Obrony 
Narodowej z przedsiębiorcami 

Uregulowania dotyczące współpracy MON z przedsiębiorcami zawarte
są zarówno w regulacjach prawnych,  jak i  w wewnętrznych wytycznych
departamentów Ministerstwa Obrony Narodowej. 
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Omawiana współpraca jest uregulowana przede wszystkim w Ustawie
z dnia 23.08.2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa
realizowanych przez przedsiębiorców1, w której określono między innymi
zasady organizowania zadań na rzecz obronności państwa realizowanych
przez  przedsiębiorców  wykonujących  działalność  gospodarczą  na
terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  w  tym  przez  przedsiębiorców  o
szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym2.

Istotne jest to, że w art. 3 wyżej wymienionej ustawy zawarto definicję
przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. […] Jest
nim  przedsiębiorca  realizujący  zadania  na  rzecz  obronności  państwa,
którego teren działania stanowi obszar większy niż jedno województwo lub
którego przedmiotem wykonywanej działalności gospodarczej jest:

 eksploatacja lotnisk i portów morskich;
 kolportaż;
 nadawanie programów radiowych i telewizyjnych;
 produkcja, transport i magazynowanie produktów naftowych;
 produkcja, remont lub modernizacja uzbrojenia i sprzętu wojskowego;
 realizacja obrotu specjalnego;
 transport;
 usługi pocztowe;
 usługi telekomunikacyjne;
 wytwarzanie,  dystrybucja  i  przesyłanie  gazu  ziemnego,  paliw  płynnych

oraz energii elektrycznej.
Z zacytowanej definicji jednoznacznie wynika, iż są to przedsiębiorcy

prowadzący  działalność  o  kluczowym  znaczeniu  dla  gospodarki  i
obronności.

Wykaz  stanowiący  załącznik  do  Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z
dnia  3.11.2015  r.  w  sprawie  wykazu  przedsiębiorców  o  szczególnym
znaczeniu gospodarczo-obronnym3 wydany na podstawie art. 6 omawianej
ustawy wymienia między innymi 43 przedsiębiorców, dla których organem
organizującym i nadzorującym wykonywanie zadań na rzecz obronności
państwa jest Minister Obrony Narodowej. Analiza wykazu potwierdza, iż są
to  podmioty  o  istotnym  znaczeniu  dla  obronności.  Ponadto  należy
stwierdzić, że są to w głównej mierze spółki akcyjne i spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością.

1 Ustawa z dnia  23 sierpnia  2001 r. o  organizowaniu zadań na  rzecz obronności

państwa realizowanych przez przedsiębiorców, Dz. U. z 2001 r., nr 122, poz. 1320, z póz.

zm.

2 Tamże, art. 1 pkt. 1.

3 Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  3  listopada  2015  r.  w  sprawie  wykazu

przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym,  Dz. U. z 2015 r. poz.

1871. 
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Podstawą  współpracy  MON ze  spółkami  o  szczególnym  znaczeniu
gospodarczo-obronnym  jest  ustalony  przez  Radę  Ministrów  program
mobilizacji  gospodarki4 w zakresie realizacji  zadań na rzecz obronności
państwa, do których należą w szczególności przedsięwzięcia w zakresie:

 mobilizacji gospodarki, obejmujące zadania wybranych działów gospodarki
w zakresie zabezpieczenia potrzeb obronnych państwa oraz na rzecz Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej  Polskiej  i  wojsk sojuszniczych w warunkach
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

 militaryzacji,  obejmujące  uzupełnienie  potrzeb kadrowych  i  sprzętowych
wynikających  ze  struktury  jednostki  zmilitaryzowanej  oraz  inne
przedsięwzięcia  w  zakresie  przygotowań  organizacyjno-mobilizacyjnych,
jeżeli na mocy odrębnych przepisów przedsiębiorca jest przewidziany do
objęcia militaryzacją;

 planowania  operacyjnego,  obejmujące  przedsięwzięcia  planistyczne,
dotyczące w szczególności funkcjonowania przedsiębiorcy w warunkach
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;

 szkolenia obronnego, obejmujące działania podejmowane w czasie pokoju,
mające na celu przygotowanie załogi do realizowania zadań obronnych;

 wynikającym  z  obowiązków  państwa-gospodarza,  obejmujące
przedsięwzięcia  związane  z  udzieleniem  wsparcia  przybywającym  na
terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  wojskom  sojuszniczym,  w  tym
udostępnienie  lokalnej  infrastruktury,  realizację  zabezpieczenia
logistycznego oraz ochrony wojsk i obiektów5.

Program mobilizacji gospodarki wskazuje między innymi zadania, jakie
mogą  być  nałożone  na  przedsiębiorców  o  szczególnym  znaczeniu
gospodarczo-obronnym  w  zakresie  dostaw  lub  remontów  uzbrojenia  i
sprzętu wojskowego na potrzeby: Sił Zbrojnych RP i wojsk sojuszniczych
realizujących  wspólne  zadania  obronne  na  terytorium  Rzeczypospolitej
Polskiej,  jednostek  organizacyjnych  nadzorowanych,  podległych  lub
podporządkowanych  ministrowi  właściwemu  do  spraw  wewnętrznych,
jednostek  organizacyjnych  Agencji  Bezpieczeństwa  Wewnętrznego,
jednostek  organizacyjnych  nadzorowanych,  podległych  lub
podporządkowanych Ministrowi Sprawiedliwości6. 

Zadania na rzecz obronności państwa są nakładane na przedsiębiorcę
w drodze  decyzji  administracyjnej  wydanej  przez  organ  administracji
rządowej  właściwy  do  organizowania  oraz  nadzorowania  realizacji  ww.
zadań zgodnie z rozporządzeniem zawierającym wykaz przedsiębiorców o
szczególnym  znaczeniu  gospodarczo-obronnym,  w  przypadku
omawianych podmiotów jest to Minister Obrony Narodowej. Wykonywanie
zadań następuje na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorcą przez ww.

4 Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu…, art. 4a.

5 Tamże, art. 2.

6 Tamże, art. 4a ust. 2 pkt 2.
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organ,  który  wydał  decyzję  o  nałożeniu  obowiązku  ich  realizacji  i  jest
finansowane  z  budżetu  państwa  oraz  planowane  w  części  budżetowej
organu  będącego  stroną  umowy.  Prace  związane  z  prowadzeniem
przygotowań do realizacji  zadań na rzecz  obronności  i  bezpieczeństwa
zewnętrznego państwa, które mają charakter planistyczny, są finansowane
ze środków własnych przedsiębiorcy.

Przygotowanie  programu koordynuje  Minister  Obrony Narodowej  po
uzgodnieniu z właściwymi ministrami i kierownikami urzędów centralnych7.

Wpisanie spółki na wykaz przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu
gospodarczo-obronnym trwa ok. 1 roku, co wynika z konieczności podjęcia
decyzji  przez  Radę  Ministrów  po  uprzednim  dokładnym  sprawdzeniu
danego podmiotu.

Uregulowania Ministerstwa Obrony Narodowej dotyczące
współpracy z przedsiębiorcami 

Podstawowym  dokumentem  dotyczącym  współpracy  MON  ze
spółkami o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym jest Metodyka
naliczania  kosztów  utrzymywania  przez  przedsiębiorców  mocy
produkcyjnych  lub  remontowych  niezbędnych  do  realizacji  zadań
wynikających  z  programu  mobilizacji  gospodarki,  a  także  udzielania,
rozliczania i kontroli wydatkowania przeznaczonej na tej cel dotacji8.

We wstępie  do  metodyki  wskazano,  że  w  ramach  realizacji  zadań
obronnych z ustalonego programu mobilizacji gospodarki (PMG) (art. 4a
ww. ustawy) wynikają: 

 zadania organów administracji rządowej w zakresie prowadzenia działań o
charakterze organizacyjno-planistycznym,  związanych z przygotowaniem
gospodarki  do funkcjonowania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa
państwa i w czasie wojny;

 zadania,  jakie  mogą  być  nałożone  na  przedsiębiorców  o  szczególnym
znaczeniu  gospodarczo-obronnym  w  zakresie  dostaw  lub  remontów
uzbrojenia i sprzętu wojskowego;

 możliwości  w  zakresie  zaspokojenia  podstawowych  potrzeb  bytowych
ludności  oraz  możliwości  produkcyjno-usługowe  wybranych  działów
gospodarki.

7 Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu…, art. 4a ust. 4.

8 Decyzja  Nr  493/MON  Ministra  Obrony  Narodowej  z  dnia  15  grudnia  2014  r.  w

sprawie  wprowadzenia  do  użytku  „Metodyki  naliczania  kosztów  utrzymywania  przez

przedsiębiorców mocy produkcyjnych lub remontowych niezbędnych do realizacji  zadań

wynikających z programu mobilizacji  gospodarki, a także udzielania, rozliczania i kontroli

wydatkowania przeznaczonej na tej cel dotacji”, Dz. Urz. MON z 2014 r., poz. 394.
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Istotne jest to, że nałożenie na przedsiębiorcę zadania wynikającego
z PMG  powoduje  obowiązek  utrzymywania  przez  niego  odpowiednich
mocy produkcyjnych niezbędnych do realizacji tego zadania. Zasadniczym
celem  utrzymywania  mocy  produkcyjnych  przez  przedsiębiorców  jest
zabezpieczenie  w  warunkach  zagrożenia  bezpieczeństwa  państwa  i  w
czasie wojny dostaw wyrobów i świadczenia usług określonych w PMG. 

Zgodnie z art. 7 ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności
państwa realizowanych  przez  przedsiębiorców oraz  §  2  rozporządzenia
Rady  Ministrów  w  sprawie  wykazu  przedsiębiorców  o  szczególnym
znaczeniu  gospodarczo-obronnym,  finansowanie  zadań  na  rzecz
obronności, w tym koszty utrzymywania mocy produkcyjnych w gotowości
do realizacji zadań wynikających z PMG, refunduje się z budżetu państwa.

Koszty utrzymywania mocy produkcyjnych refunduje się na podstawie
stosownego  wniosku  przedsiębiorcy  przedstawionego  organowi
nakładającemu zadanie, po nałożeniu tego zadania i podpisaniu umowy, o
której mowa w art. 7 ust. 2 ww. ustawy, zgodnie z zasadami zawartymi w
omawianej metodyce. Przy obliczaniu wysokości dotacji dla przedsiębiorcy
uwzględnia się ogólną wielkość środków przewidzianych w odpowiedniej
części  budżetu  państwa  na  utrzymywanie  mocy  produkcyjnych
niezbędnych do realizacji  zadań wynikających z PMG. Dotację stanowią
więc  środki  finansowe  przekazane  przedsiębiorcy  z  budżetu  państwa,
które są przeznaczone na pokrycie (refundowanie) kosztów utrzymywania
mocy  produkcyjnych  niezbędnych  do  realizacji  zadań  wynikających  w
PMG, ponoszonych przez przedsiębiorców w czasie pokoju. 

W metodyce zawarto również definicję PMG. Jest  to przyjęty przez
Radę  Ministrów  dokument  opracowywany  w  ramach  programowania
obronnego co cztery lata,  na dziesięcioletni  okres planistyczny,  a  także
jego aneksy.

Umowa zawarta pomiędzy organem nakładającym zadanie obronne, tj.
organem  administracji  rządowej  właściwym  do  organizowania  oraz
sprawowania nadzoru nad realizacją zadań na rzecz obronności państwa i
wydającym  decyzję  o  nałożeniu  na  przedsiębiorcę  zadań  na  rzecz
obronności  państwa,  a  przedsiębiorcą,  której  przedmiotem  jest
utrzymywanie  przez  niego  w  czasie  pokoju  mocy  produkcyjnych
niezbędnych  do  realizacji  zadań,  wynikających  z  PMG,  jest  podstawą
otrzymania dotacji i nakładania zadań obronnych.

Ważne  jest  wyjaśnienie,  na  czym  polega  utrzymywanie  przez
przedsiębiorcę  mocy  produkcyjnych.  Jest  to  utrzymywanie  przez
przedsiębiorcę w czasie pokoju potencjału i  zdolności produkcyjnych lub
remontowych  niezbędnych  do  realizacji  nałożonego  zadania  obronnego
obejmujących w szczególności trzy elementy:

 system organizacyjny oparty na potencjale ludzkim, w tym planowanie i
nadzór  nad  przedsięwzięciami  ściśle  związanymi  z  realizacją  zadania
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obronnego oraz prowadzenie ochrony obiektów, w których realizowane jest
to zadanie;

 infrastrukturę,  w  tym  m.in.  maszyny  i  urządzenia,  budynki  i  budowle,
spełniające  odpowiednie  wymagania  techniczno-budowlane,  w  których
umieszczono ww. maszyny i urządzenia;

 posiadany potencjał technologiczny, w tym dokumentację konstrukcyjną i
technologiczną produkcji wyrobów lub świadczenia usług.

Ustalenia  zawarte  w  metodyce  obowiązują  wszystkich
przedsiębiorców,  na  których  nałożono  zadania  obronne  z  zakresu
mobilizacji gospodarki, dla których organem organizującym i nadzorującym
jest Minister Obrony Narodowej.

Przedsiębiorców,  dla  których  organem  administracji  rządowej
właściwym  do  organizowania  oraz  sprawowania  nadzoru  nad
wykonywaniem  zadań  na  rzecz  obronności  państwa  (tj.  podmiotów
wpisanych  na  wykaz  przedsiębiorców  o  szczególnym  znaczeniu
gospodarczo-obronnym)  jest  Minister  Obrony  Narodowej,  w  tym
uczestniczących w procesie realizacji  zadań obronnych ujętych w PMG,
dotyczą również Wytyczne Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej
do przygotowania przez przedsiębiorców planu realizacji zadań obronnych,
w tym wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki, który stanowi plan
operacyjny  funkcjonowania  przedsiębiorcy  w warunkach  zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny9.

Wytyczne  określają  zasadnicze  przedsięwzięcia  i  działania
warunkujące przygotowanie przedsiębiorców do wykonywania nałożonych
na  nich  zadań  obronnych  i  mają  na  celu  tworzenie  warunków
organizacyjnych,  technicznych  oraz  ekonomicznych  do  planowania
realizacji tych zadań w wyższych stanach gotowości obronnej państwa10.

W  celu  zapewnienia  funkcjonowania  przedsiębiorcy  w  warunkach
zagrożenia  bezpieczeństwa  państwa  i  w  czasie  „W”  oraz  możliwości
dostaw/produkcji  wyrobów (w  tym  dostaw  zestawów  remontowych)  lub
świadczenia  usług  przedsiębiorca  utrzymuje  moce  produkcyjne.  Do
udokumentowania  sposobu  i  zakresu  realizacji  tych  przedsięwzięć
przedsiębiorca  sporządza  dokumentację  planistyczną  zgodną  z
wytycznymi.

W dokumentacji planistycznej, uwzględniając zakres i charakter zadań
obronnych nałożonych na przedsiębiorcę, ujmuje się w szczególności:

9 Decyzja Nr 24 Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej z dnia 10 lutego 2015

r. w sprawie wprowadzenia wytycznych Dyrektora Departamentu Polityki Zbrojeniowej do

przygotowania  przez  przedsiębiorców  planu  realizacji  zadań  obronnych,  w  tym

wynikających  z Programu  Mobilizacji  Gospodarki,  który  stanowi  plan  operacyjny

funkcjonowania  przedsiębiorcy  w  warunkach  zagrożenia  bezpieczeństwa  państwa  i  w

czasie wojny.

10 Tamże, s. 3.
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 sposób  przygotowania  przedsiębiorcy  do  wywiązania  się  z  zadań
obronnych  nałożonych  decyzją  administracyjną  organu  nakładającego
zadania obronne;

 sposób  funkcjonowania  przedsiębiorcy  w  poszczególnych  stanach
gotowości obronnej państwa (wraz ze schematami organizacyjnymi) oraz
system reagowania na zmiany tych stanów, a zwłaszcza przedsięwzięcia
i procedury dotyczące funkcjonowania stałego dyżuru;

 ocenę  zewnętrznych  i  wewnętrznych  zagrożeń  dla  funkcjonowania
przedsiębiorcy w poszczególnych stanach gotowości obronnej państwa;

 zestawienie maksymalnych możliwości produkcji środków bojowych (ŚB)
lub  dostaw  sprzętu  wojskowego  (SpW)  oraz  świadczenia  usług  w
zasadniczych dla podmiotu wyrobach (w tym ŚB) oraz usługach, których
wykonanie będzie realizowane w czasie „W” z wykorzystaniem struktury i
potencjału jednostki zmilitaryzowanej;

 plan  remontów  i  produkcji  przedsiębiorcy  w  czasie  „W”  SpW  ujętego
w nałożonym na przedsiębiorcę zadaniu obronnym w zakresie dotyczącym
asortymentu, terminów oraz ilości wyrobów i usług wynikających z PMG,
na  których  realizację  przedsiębiorca  został  zobowiązany  utrzymywać
niezbędne moce produkcyjne;

 algorytmy,  schematy,  plany,  itp.  realizacji  dostaw/produkcji  lub
usług/remontów w zakresie wskazanego w nałożonym zadaniu obronnym
asortymentu ŚB i SpW wraz z rozplanowaniem poszczególnych etapów
procesu jego produkcji lub remontu11.

Działania przedsiębiorcy w zakresie przygotowania do realizacji zadań
obronnych  powinny  zapewnić  w  szczególności:  sporządzenie  planów
(projektów, koncepcji) realizacji zadań obronnych wykonywanych w czasie
pokoju  oraz  koniecznych  zmian  w  strukturze  przedsiębiorcy  podczas
podwyższania  gotowości  obronnej  państwa,  efektywność,  ciągłość  i
terminowość  działania  oraz  funkcjonowania  podczas  podwyższania
gotowości obronnej państwa, bezpieczeństwo realizacji zadań obronnych,
w tym ochronę gromadzenia i przesyłania danych oraz informacji, a także
wykonywania  dokumentów  z  tym  związanych,  wykonywanie  zadań
produkcyjnych lub remontowych w wyższych stanach gotowości obronnej,
w tym ich uruchamianie oraz rozwijanie niezbędnych struktur i systemów
tworzonych na potrzeby realizacji tych zadań, a także ciągłość działania
struktur wykonawczych.

W wytycznych  znalazło  się  również  określenie  sposobu pokrywania
kosztów  poniesionych  przez  przedsiębiorcę  na  realizację  zadania
obronnego  w  zakresie  utrzymania  mocy  produkcyjnych  i  remontowych
(refundowanych zgodnie  z  normatywami określonymi  w resorcie  obrony
narodowej) i kosztów prac związanych z prowadzeniem przygotowań do
realizacji  zadań  na  rzecz  obronności  i  bezpieczeństwa  państwa  o

11 Decyzja Nr 24…, s. 3-4.
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charakterze  planistycznym,  które  finansuje  się  ze  środków  własnych
przedsiębiorcy.

Realizacja  zadań  obronnych  przez  przedsiębiorcę  podlega  kontroli
kompleksowej polegającej na sprawdzeniu całokształtu zadań obronnych
prowadzonej  nie  częściej  niż  raz  na  pięć  lat12.  Dodatkowo  osoba
uprawniona  z konkretnego  departamentu  MON  sprawdza  najpierw
harmonogram  prac,  a  w  trakcie  realizacji  zadania  obronnego  również
wykonanie jego poszczególnych etapów. Po zakończeniu każdego z nich
sporządzane są protokoły zdawczo-odbiorcze. Kontrola doraźna, mająca
na celu sprawdzenie prawidłowości wykonywania zadań obronnych, może
być przeprowadzona w dowolnym czasie, jeżeli zostaną zaobserwowane
jakieś niepokojące zjawiska oraz nieprawidłowości w wykonywaniu zadań
obronnych13.  Istnieje  także  możliwość  przeprowadzenia  kontroli
problemowej polegającej na sprawdzeniu wybranych zadań obronnych nie
częściej jednak niż raz w roku14.

Z  omawianych  regulacji  wynika  ponadto,  że  dotacja  na  pokrycie
kosztów utrzymania mocy produkcyjnych, które są niezbędne do realizacji
zadań wynikających z PMG, nie może być jedynym źródłem utrzymania
przedsiębiorcy,  ponieważ  musi  on  przeznaczać  część  zysków  na
innowację, tj. modernizację i inwestycje. 

Zakończenie

Z omówienia obowiązujących aktów regulujących współpracę MON ze
spółkami  wynika  fakt,  że  spółki  o  kluczowym  znaczeniu  zarówno  dla
gospodarki,  jak  i  dla  obronności,  zostały  wpisane  na  wykaz  spółek  o
szczególnym  znaczeniu  gospodarczo  obronnym.  Wiąże  się  to  z  jednej
strony z ich obowiązkami związanymi z wykonywaniem zadań na rzecz
obronności,  a  drugiej  (w wypadku spółek produkcyjnych)  z  możliwością
otrzymania dotacji.

Oczywiste  jest,  że  współpraca  będzie  się  rozwijać  i  coraz  więcej
spółek zostanie wpisanych na ww. wykaz. Zasadnicza wydaje się kwestia
coraz dokładniejszego sprawdzania samych spółek przez wpisaniem na
listę,  a także  sprawozdania  z  wykorzystania  dotacji.  Rzetelna  realizacja
zadań  wynikających  z  PMG  również  powinna  być  przedmiotem
regularnych kontroli ze strony organu nadzorującego, ponieważ tak samo
jak terminowa realizacja nałożonych zadań równie ważna jest jakość tej
realizacji.

12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r.  w sprawie  kontroli

wykonywania zadań obronnych, Dz. U. z 2004 r., nr 16 poz. 151, art. 9.

13 Tamże, art. 8.

14 Tamże, art. 7.

138



Podstawy współpracy MON ze spółkami o szczególnym znaczeniu…

139



Beata Kuźniarek

Bibliografia

1. Decyzja  Nr 24 Dyrektora Departamentu Polityki  Zbrojeniowej  z  dnia  10 lutego
2015 r.  w sprawie  wprowadzenia  wytycznych  Dyrektora  Departamentu  Polityki
Zbrojeniowej  do  przygotowania  przez  przedsiębiorców  planu  realizacji  zadań
obronnych, w tym wynikających z Programu Mobilizacji Gospodarki, który stanowi
plan  operacyjny  funkcjonowania  przedsiębiorcy  w  warunkach  zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

2. Decyzja  Nr  493/MON  Ministra  Obrony  Narodowej  z  dnia  15  grudnia  2014  r.
w sprawie  wprowadzenia  do użytku  Metodyki  naliczania kosztów utrzymywania
przez  przedsiębiorców  mocy  produkcyjnych  lub  remontowych  niezbędnych  do
realizacji  zadań  wynikających  z  programu  mobilizacji  gospodarki,  a  także
udzielania, rozliczania i kontroli wydatkowania przeznaczonej na tej cel dotacji, Dz.
Urz. MON z 2014 r., poz. 394.

3. Rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia  3 listopada 2015 r.  w sprawie wykazu
przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, Dz. U. z 2015
r. poz. 1871.

4. Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności
państwa realizowanych przez przedsiębiorców, Dz. U. z 2001 r., nr 122, poz. 1320,
z póz. zm.

THE FOUNDATIONS OF COOPERATION
OF THE MINISTRY OF NATIONAL DEFENCE WITH

COMPANIES OF STRATEGIC IMPORTANCE
FOR THE NATIONAL ECONOMY AND DEFENCE

Abstract: The paper discusses the foundations of cooperation between
The Ministry of Na-tional Defence and companies of strategic importance
for the national economy and defence.

The Polish Armed Forces cooperate with businesspeople, mainly with
companies, on a large scale. Therefore, various contracts are signed, with
the cooperation benefiting both sides, as the armed forces are able to carry
out  tasks  for  state  defence,  whereas  the  businesspeople  receive
substantial grants.
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