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Dot. projektu ustawy o organizowaniu zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa 

realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki.  

 

 

działając w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji (dalej „Izba” lub 

„KIGEiT”), w nawiązaniu do zamieszczonego na stronie internetowej Rządowego Centrum 

Legislacji, projektu ustawy o organizowaniu zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności 

państwa realizowanych przez przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki (UD 186), 

Izba przedstawia poniżej stanowisko do przedmiotowego projektu. 

Przedsiębiorcy telekomunikacyjni są żywo zainteresowani pracami nad projektem ustawy 

o organizowaniu zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa realizowanych przez 

przedsiębiorców i programie mobilizacji gospodarki (dalej „projekt ustawy”) biorąc pod uwagę, 

że szereg przedsiębiorców telekomunikacyjnych zostało zakwalifikowanych jako przedsiębiorcy 

o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym na podstawie obecnie obowiązującego 

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

o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, wydanego na podstawie obowiązującej 

obecnie ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa 

realizowanych przez przedsiębiorców, która to ustawa ma zostać zastąpiona przez projektowaną 

ustawę.  

Jako sektor telekomunikacyjny dostrzegamy pozytywne zmiany, jakie zaszły w najnowszej 

wersji projektowanej ustawy w stosunku do projektu ustawy procedowanego w latach 2016 – 

2019, niemniej jednak rozwiązania przewidziane w art. 9 projektu ustawy w dalszym ciągu budzą 

uzasadniony sprzeciw przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Przepis ten przewiduje, że 

przedsiębiorca realizujący zadania na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, w tym 

przedsiębiorca telekomunikacyjny posiadający taki status, będzie obowiązany do wystąpienia do 

organu państwa z wnioskiem o uzyskanie zgody na dokonanie czynności prawnej mającej na 

celu: 

1) rozwiązanie lub likwidację przedsiębiorcy z przyczyn innych niż wynikających z przepisów 

ustawy - Prawo upadłościowe; 

2) przeniesienie siedziby przedsiębiorcy za granicę; 

3) wykreślenie przedmiotu działalności przedsiębiorcy dotyczącego realizacji zadań na rzecz 

bezpieczeństwa i obronności państwa; 

4) zbycie, dokonanie darowizny, zmianę przeznaczenia lub zaniechanie eksploatacji składnika 

mocy produkcyjnych, naprawczych lub usługowych zadeklarowanego przez przedsiębiorcę, 

jako niezbędnego do realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa; 
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– w trakcie obowiązywania decyzji administracyjnej nakładającej realizację zadania, o którym 

mowa w art. 12 projektowanej ustawy, trwania umowy, o której mowa w art. 19 ust. 13 

projektowanej ustawy lub w przypadku, gdy moce produkcyjne, naprawcze lub usługowe 

pozyskał w sposób, o którym mowa w art. 10 projektowanej ustawy. 

W ocenie przedsiębiorców telekomunikacyjnych zrzeszonych w Izbie wymagania i ograniczenia 

przewidziane w art. 9 projektu ustawy w sposób nieuzasadniony i nieproporcjonalny ingerują 

w konstytucyjnie chronione prawo własności i w swobodę działalności gospodarczej i z tego 

względu przepis ten powinien zostać w całości usunięty z projektu ustawy. Obecnie 

obowiązująca ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności 

państwa realizowanych przez przedsiębiorców nie przewiduje analogicznych do art. 9 

projektowanej ustawy wymogów i ograniczeń, co nakazuje zadać pytanie o cel i uzasadnienie 

dla takiego rozwiązania. Niestety uzasadnienie do projektu ustawy nie daje żadnej odpowiedzi 

w tym zakresie, gdyż poza powtórzeniem brzmienia projektowanego art. 9 projektu ustawy 

uzasadnienie ogranicza się jedynie do stwierdzenia, że rozwiązanie takie jest zgodne 

z Konstytucją RP. O ile zgodność z Konstytucją RP analizowanego rozwiązania jest kwestią 

dyskusyjną, a w ocenie Izby istnieją poważne wątpliwości co do konstytucyjności takiego 

rozwiązania, to faktem jest, że uzasadnienie do projektu ustawy nie wyjaśnia w żaden sposób, 

z czego wynika konieczność wprowadzenia do porządku prawnego przepisów tak istotnie 

ograniczających prawo własności i swobodę działalności gospodarczej. Uzasadnienie do 

projektu ustawy wskazuje jedynie, że ograniczenia takie z perspektywy Konstytucji RP są 

dopuszczalne ze względu na ważny interes publiczny, niemniej jednak uzasadnienie nie wyjaśnia 

jaki konkretnie ważny interes publiczny wymaga wprowadzenia tak daleko idących ograniczeń 

i dlaczego pozostałe wymagania przewidziane w projekcie ustawy, inne niż przewidziane w art. 

9, nie są wystarczające do osiągnięcia celu, który projektowana ustawa ma osiągnąć, a trzeba 

pamiętać, że wszystkie ograniczenia w zakresie prawa własności i swobody prowadzenia 

działalności gospodarczej muszą być adekwatne i proporcjonalne. Projektodawca nie wyjaśnił, 

jakim celom ma służyć art. 9 projektu ustawy, jaki ważny interes publiczny uzasadnia tak daleko 

idącą ingerencję w konstytucyjnie chronione prawa i swobody, ani wreszcie dlaczego do 

osiągnięcia tego celu nie są wystarczające pozostałe narzędzia przewidziane w projektowanej 

ustawie (test adekwatności i proporcjonalności). Pytania te są tym bardziej aktualne, że obecnie 

istniejący system, mający za podstawę ustawę z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań 

na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców, nie przewiduje takich 

ograniczeń i wymogów, co nakazuje się zastanowić – w kontekście uzasadnienia do 

projektowanego art. 9 – czy istniejący od 20 lat system nie realizuje ważnego interesu 

publicznego w tym zakresie i dlaczego po 20 latach pojawia się potrzeba tak fundamentalnej 

zmiany w tym zakresie.  

Przenosząc na praktykę wymagania wynikające z art. 9 projektu ustawy należy zauważyć, że 

istotne decyzje właścicielskie i biznesowe przedsiębiorców telekomunikacyjnych realizujących 

zadania na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa będą musiały być uzgadniane 

z właściwym organem administracji. W konsekwencji właściwy organ administracji uzyska 

bezpośredni wpływ i możliwość oddziaływania na decyzje właścicielskie i biznesowe związane 

z działalnością gospodarczą przedsiębiorców telekomunikacyjnych objętych projektowanym 

reżimem. Jest to nieadekwatne i nieproporcjonalne naruszenie zasady swobody działalności 

gospodarczej, a także nadmierna i nieuzasadniona ingerencja w prawo własności, gdyż 

z perspektywy Państwa Polskiego kluczowe powinno być to, aby przedsiębiorca, wobec którego 

została wydana stosowna decyzja i który zawarł stosowną umowę z właściwym organem, 

wywiązywał się z obowiązków wynikających z projektowanej ustawy, decyzji i umowy, a bez 

znaczenia z perspektywy Państwa Polskiego powinno być to, z wykorzystaniem których 

składników swojego majątku przedsiębiorca owe obowiązki wykona.  
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Konieczność uzyskania zgody właściwego organu administracji na dokonanie czynności prawnej 

mającej na celu „zbycie, dokonanie darowizny, zmianę przeznaczenia lub zaniechanie 

eksploatacji składnika mocy produkcyjnych, naprawczych lub usługowych zadeklarowanego 

przez przedsiębiorcę, jako niezbędnego do realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności 

państwa (…) ”, w przypadku usług świadczonych przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, 

może dotyczyć bieżących i rozwojowych działań przedsiębiorców infrastrukturalnych i może 

obejmować swoim zakresem znaczną część czynności związanych z gospodarowaniem 

infrastrukturą telekomunikacyjną będącą własnością przedsiębiorcy. Wynika to z faktu, że te 

same składniki i elementy infrastruktury, wykorzystywane do realizacji zadań na rzecz 

bezpieczeństwa i obronności państwa mogą być wykorzystywane do prowadzenia „zwykłej” 

działalności gospodarczej i świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz abonentów. 

W konsekwencji, przy tysiącach elementów składających się na infrastrukturę 

telekomunikacyjną operatora infrastrukturalnego, uzyskanie zgody właściwego organu 

administracji na dokonanie czynności prawnej może oznaczać setki, a może i tysiące wniosków 

i postępowań administracyjnych po stronie właściwego organu, i to tylko w sektorze 

telekomunikacyjnym. Zatem poza nieuzasadnioną, nieproporcjonalną i nieadekwatną ingerencją 

w prawa i swobody analizowany przepis wprowadza kosztowną i czasochłonną – zarówno dla 

przedsiębiorców jak i dla właściwych organów administracji publicznej – biurokratyczną 

procedurę, której realizacja będzie wymagała zabezpieczenia na ten cel odpowiednich zasobów 

ludzkich i rzeczowych, zarówno po stronie przedsiębiorców jak i administracji, również na 

potrzeby obsługi nieuniknionych odwołań od decyzji organu i obsługi spraw sądowych.  

Biorąc powyższe pod uwagę w ocenie Izby art. 9 powinien zostać w całości usunięty z projektu 

ustawy. Pozostawienie w projekcie ustawy rozwiązań przewidzianych w art. 9 doprowadzi do 

zmaterializowania się ryzyk i problemów opisanych powyżej. Jednocześnie usunięcie art. 9 nie 

obniży skuteczności projektowanej ustawy biorąc pod uwagę, że projektowana ustawa oprócz 

rozwiązań przewidzianych w art. 9, przewiduje cały szereg innych wymagań i rozwiązań, które 

wydają się być w zupełności wystarczające do realizacji celów wyznaczonych przez 

Projektodawcę.  

Ponadto zgodnie z art. 6 ust. 2 projektu ustawy, umieszczenie przedsiębiorcy w wykazie 

przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym wymaga zgody tego 

przedsiębiorcy. Jednak w przypadkach opisanych w art. 6 ust. 4 oraz art. 10 projektu ustawy taka 

zgoda nie jest wymagana.  

Przypadek opisany w art. 10 projektu ustawy dotyczy przedsiębiorcy, którego moce produkcyjne, 

naprawcze lub usługowe niezbędne do realizacji zadania na rzecz bezpieczeństwa i obronności 

państwa, pozyskał z udziałem środków finansowych Skarbu Państwa. Izba nie widzi związku 

pozyskiwanych środków finansowych przez przedsiębiorcę na swoją działalność z obowiązkiem 

umieszczenia go w wykazie przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. 

Jeżeli przedsiębiorca swoje moce produkcyjne, naprawcze lub usługowe niezbędne do realizacji 

zadania na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, pozyskał z udziałem środków 

finansowych Skarbu Państwa, to może być zobowiązany na podstawie przepisów prawa lub 

klauzul umowy lub porozumienia określających uwarunkowania dotacji finansowych, do 

realizacji zadania na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, bez konieczności umieszczania 

go w wykazie przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym. 

W związku z powyższym proponuje się wykreślenie z projektowanego przepisu art. 6 ust. 

2  uwarunkowania, dla którego przedmiotowa zgoda nie jest wymagana, o którym mowa w art. 

10 projektu ustawy oraz wykreślenie w całości art. 10 projektu ustawy. 

Należy zauważyć również, że wysokość kosztów określonych w art. 18 ust. 9 projektu ustawy 

na sfinansowanie kosztów, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, tj.: kosztów osobowych, 

kosztów związanych z ochroną informacji niejawnych i uczestniczenia w ćwiczeniach, jest 
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nieadekwatna do faktycznych kosztów, które przedsiębiorca musiałby ponieść w związku 

z  realizacją tych zadań. Trudno bowiem sobie wyobrazić, aby można było sfinansować w całości 

koszty osobowe realizacji zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa, o których mowa 

w art. 11 ust. 1, tj. w zakresie mobilizacji gospodarki, militaryzacji, planowania operacyjnego, 

szkolenia obronnego, stałych dyżurów i ochrony obiektów szczególnie ważnych dla 

bezpieczeństwa i obronności państwa, kwotą stanowiącą 10-krotność kwoty miesięcznego 

przeciętnego wynagrodzenia w skali roku, przecież jest to w skali roku 10/12 etatu. Nie do 

zrealizowania wydaje się też zorganizowanie ochrony informacji niejawnych za kwotę jednego 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w skali roku.  

Jeżeli ustawodawca proponuje finansowanie zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności 

państwa, to należy te koszty odnieść do faktycznie ponoszonych kosztów z tym związanych, 

w przeciwnym razie nie można mówić o finansowaniu lecz o dofinansowaniu zadań na rzecz 

bezpieczeństwa i obronności państwa. Proponuje się zatem przeredagowanie przepisów art. 18, 

19 i 20 projektu ustawy tak, aby była w nich mowa o dofinansowaniu zadań na rzecz 

bezpieczeństwa i obronności państwa, a nie o ich finansowaniu. 

Projektowany przepis art. 38 projektu ustawy określa, że ustawa wchodzi w życie po upływie 

30 dni od dnia ogłoszenia. Jednakże z uwagi na to, iż przedmiotowy projekt stanowi całkowicie 

nową ustawę (nowe rozwiązania), natomiast dotychczasowe regulacje w tym zakresie, zgodnie 

z art. 37 projektu ustawy, tracą moc, proponuje się wydłużenie vacatio legis z 30 dni, 

przynajmniej na okres 6 miesięcy, który pozwoli przedsiębiorcom dostosować się do nowych 

rozwiązań w zakresie organizowania zadań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa 

realizowanych przez przedsiębiorców i programu mobilizacji gospodarki. Wydłużenie vacatio 

legis do 6 miesięcy jest tym bardziej uzasadnione, iż o takim okresie jest mowa 

w projektowanych art. 34 i 36 projektu ustawy.  

Przewidziane w art. 28 ust. 2 projektu ustawy kary finansowe, które mogą zostać nałożone na 

przedsiębiorcę, nawet w przypadku niezamierzonych uchybień, są zdecydowanie zbyt wysokie 

i mogą mieć negatywny wpływ na kondycję finansową i funkcjonowanie przedsiębiorcy. 

Jednocześnie, są nieadekwatne do przyznawanych przez państwo dotacji na realizację zadań na 

rzecz bezpieczeństwa i obronności. W związku z tym Izba wnosi o ich usunięcie, a w przypadku 

nieuwzględnienia tej uwagi o ograniczenie do maksymalnie dziesięciokrotności przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia w przypadku pięciu zadań oraz proporcjonalne ich ograniczenie 

w stosunku do mniejszej liczby zadań. Jednocześnie, Izba wnosi o dodanie słów „do” po 

myślnikach w art. 28 ust. 2 oraz w ust. 3 tak, aby wysokość kar pieniężnych była możliwa do 

zmniejszenia z uwagi na okoliczności.  
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