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USTAWA

z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r.

o zmianie ustawy o organizowaniu zadaƒ na rzecz obronnoÊci paƒstwa realizowanych przez 
przedsi´biorców.

Art. 1. W ustawie z dnia 23 sierpnia 2001 r. o orga-
nizowaniu zadaƒ na rzecz obronnoÊci paƒstwa realizo-
wanych przez przedsi´biorców (Dz. U. Nr 122,
poz. 1320) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) mobilizacji gospodarki, obejmujàce zadania

wybranych dzia∏ów gospodarki w zakresie za-
bezpieczenia potrzeb obronnych paƒstwa oraz
na rzecz Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
i wojsk sojuszniczych w warunkach zagro˝enia
bezpieczeƒstwa paƒstwa i w czasie wojny,”;

2) po art. 4 dodaje si´ art. 4a w brzmieniu:
„Art. 4a. 1. Rada Ministrów ustala program mobili-

zacji gospodarki w zakresie realizacji
zadaƒ, o których mowa w art. 2 pkt 1,
zwany dalej „programem”.

2. Program wskazuje:
1) zadania organów administracji rzà-

dowej w zakresie prowadzenia dzia-
∏aƒ o charakterze organizacyjno-pla-
nistycznym, zwiàzanych z przygoto-
waniem gospodarki do funkcjonowa-
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nia w warunkach zagro˝enia bezpie-
czeƒstwa paƒstwa i w czasie wojny,

2) zadania, jakie mogà byç na∏o˝one na
przedsi´biorców o szczególnym zna-
czeniu gospodarczo-obronnym w za-
kresie dostaw lub remontów uzbroje-
nia i sprz´tu wojskowego na potrze-
by:
a) Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-

skiej i wojsk sojuszniczych realizu-
jàcych wspólne zadania obronne
na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,

b) jednostek organizacyjnych nadzo-
rowanych, podleg∏ych lub podpo-
rzàdkowanych ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw wewn´trznych,

c) jednostek organizacyjnych Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,

d) jednostek organizacyjnych nadzo-
rowanych, podleg∏ych lub podpo-
rzàdkowanych Ministrowi Spra-
wiedliwoÊci,

3) mo˝liwoÊci w zakresie zaspokojenia
podstawowych potrzeb bytowych
ludnoÊci oraz mo˝liwoÊci produkcyj-
no-us∏ugowe wybranych dzia∏ów go-
spodarki.

3. Do programu stosuje si´ przepisy
o ochronie informacji niejawnych.

4. Minister Obrony Narodowej, w uzgod-
nieniu z w∏aÊciwymi ministrami i kie-
rownikami urz´dów centralnych, koor-
dynuje przygotowanie programu.”.

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

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski


