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MON AKTUALIZUJE "OBRONNE" WYTYCZNE DLA
PRZEDSIĘBIORCÓW
Na stronie Dziennika Urzędowego Ministra Obrony Narodowej opublikowana została decyzja
dot. wprowadzenia do użytku „Wytycznych do planowania operacyjnego i przygotowania
przedsiębiorców do funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i
w czasie wojny”.
Przypomnijmy na wstępie, że wytyczne do planowania operacyjnego i przygotowania przedsiębiorców
do funkcjonowania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny dotyczą
przedsiębiorców, dla których minister obrony narodowej jest organem administracji rządowej
właściwym do organizowania oraz sprawowania nadzoru nad wykonywaniem zadań na rzecz
obronności państwa.
Mają one na celu przygotowanie przedsiębiorców do realizacji zadań na rzecz obronności państwa
nałożonych na nich w zakresie określonym prawem, w tym wynikających z programu mobilizacji
gospodarki (PMG), które są przewidywane do wykonania w warunkach zewnętrznego zagrożenia
bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
Dokument określa zasady:
prowadzenia przygotowań obronnych przedsiębiorców;
przygotowywania planów operacyjnych funkcjonowania przedsiębiorców w warunkach
zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny;
funkcjonowania powoływanej przez przedsiębiorców stałej komisji technicznej;
funkcjonowania systemu stałych dyżurów przedsiębiorców;
współpracy przedsiębiorców z reprezentantami rejonowych przedstawicielstw wojskowych oraz
centralnych organów logistycznych;
przeprowadzania u przedsiębiorców kontroli realizacji zadań na rzecz obronności państwa.
"Uregulowania ujęte w wytycznych określają minimalne wymagania wojskowe (Minimum Military
Requirements – MMR) wobec znajdujących się w przedmiotowym obszarze we właściwości Ministra
Obrony Narodowej przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym" - zaznacza
resort na wstępie.
Na przygotowania obronne przedsiębiorców, w czasie "P", składają się m.in. zapewnienie ciągłości
realizacji zadań produkcyjno-remontowych; bezpieczeństwo realizacji zadań (jak ochrona
gromadzonych i przesyłanych danych i informacji); dostosowanie potencjału do funkcjonowania w
czasie zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa i czasie wojny; ciągłość korzystania ze źródeł energii,
dostępu do paliw i wody oraz innych systemów.
Przedsiębiorca powinien również monitorować stan techniczny mocy produkcyjnych lub remontowych

i określać jego poziom. Prowadzi on również szkolenia obronne z pracownikami, którym nadano lub
planuje się nadać przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do jednostki zmilitaryzowanej formowanej z
jego potencjału. W jego trakcie omawiane są takie zagadnienia, jak: planowanie operacyjne i
programowanie obronne, realizacja zadań na rzecz Sił Zbrojnych RP, przygotowania do militaryzacji,
czy ochrona obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa.

Maksymalny poziom pracochłonności zadań wynikających z PMG
przypadający na jednego pracownika bezpośrednio zaangażowanego w
wykonywanie tych zadań (bezpośredniej produkcji) wynosi nie więcej niż
2100 rbh/rok.
fragment Decyzji Nr 82/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2019 r

Przedsiębiorca przygotowuje również plan operacyjny funkcjonowania w warunkach zewnętrznego
zagrożenie bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny na dany rok, który zatwierdzony musi zostać
przez uprawniony organ oraz powołuje i utrzymuje nieetatowy zespół specjalistów (tj. Stałą Komisję
Techniczną).

W stanie stałej gotowości obronnej państwa przedsiębiorca planuje
utworzenie systemu stałych dyżurów, w celu zapewnienia wykonywania
zadań w ramach podwyższania gotowości obronnej państwa (...)
fragment Decyzji Nr 82/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 maja 2019 r

Zaznaczmy, że wraz z publikacją nowego dokumentu, moc traci Decyzja Nr 331/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia do użytku „Wytycznych 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”.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Dzienniku Urzędowym MON.

