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1319
USTAWA
z dnia 23 sierpnia 2001 r.
o ratyfikacji Umowy mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Mongolià o pomocy prawnej i stosunkach prawnych
w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 19 paêdziernika
1998 r.
Art. 1. Wyra˝a si´ zgod´ na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Umowy
mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà a Mongolià o pomocy
prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych, rodzinnych, pracowniczych i karnych, podpisanej w Warszawie dnia 19 paêdziernika 1998 r.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

1320
USTAWA
z dnia 23 sierpnia 2001 r.
o organizowaniu zadaƒ na rzecz obronnoÊci paƒstwa realizowanych przez przedsi´biorców.
Art. 1. Ustawa okreÊla:
1) zasady organizowania zadaƒ na rzecz obronnoÊci
paƒstwa realizowanych przez przedsi´biorców wykonujàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przez przedsi´biorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym,
2) organy administracji rzàdowej w∏aÊciwe w zakresie
organizowania oraz sprawowania nadzoru nad realizacjà zadaƒ, o których mowa w pkt 1,
3) zasady finansowania zadaƒ, o których mowa
w pkt 1.
Art. 2. W rozumieniu ustawy do zadaƒ na rzecz
obronnoÊci paƒstwa nale˝à w szczególnoÊci przedsi´wzi´cia w zakresie:
1) mobilizacji gospodarki, obejmujàce zespó∏ dzia∏aƒ
zwiàzanych z przystosowaniem gospodarki do
funkcjonowania w warunkach zewn´trznego zagro˝enia bezpieczeƒstwa paƒstwa i w czasie wojny,
2) militaryzacji, obejmujàce uzupe∏nienie potrzeb kadrowych i sprz´towych wynikajàcych ze struktury
jednostki zmilitaryzowanej oraz inne przedsi´wzi´cia w zakresie przygotowaƒ organizacyjno-mobilizacyjnych, je˝eli na mocy odr´bnych przepisów
przedsi´biorca jest przewidziany do obj´cia militaryzacjà,
3) planowania operacyjnego, obejmujàce przedsi´wzi´cia planistyczne, dotyczàce w szczególnoÊci
funkcjonowania przedsi´biorcy w warunkach ze-

wn´trznego zagro˝enia bezpieczeƒstwa paƒstwa
i w czasie wojny,
4) szkolenia obronnego, obejmujàce dzia∏ania podejmowane w czasie pokoju, majàce na celu przygotowanie za∏ogi do realizowania zadaƒ obronnych,
5) wynikajàcym z obowiàzków paƒstwa-gospodarza,
obejmujàce przedsi´wzi´cia zwiàzane z udzieleniem wsparcia przybywajàcym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wojskom sojuszniczym,
w tym udost´pnienie lokalnej infrastruktury, realizacj´ zabezpieczenia logistycznego oraz ochrony
wojsk i obiektów.
Art. 3. W rozumieniu ustawy przedsi´biorcà
o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym jest
przedsi´biorca realizujàcy zadania, o których mowa
w art. 2, którego terenem dzia∏ania jest obszar wi´kszy
ni˝ jedno województwo lub którego przedmiotem wykonywanej dzia∏alnoÊci gospodarczej jest:
1) eksploatacja lotnisk i portów morskich,
2) kolporta˝,
3) nadawanie programów radiowych i telewizyjnych,
4) produkcja, transport i magazynowanie produktów
naftowych,
5) produkcja, remont lub modernizacja uzbrojenia
i sprz´tu wojskowego,
6) realizacja obrotu specjalnego,

