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Niniejsze opracowanie jest dorobkiem zorganizowanej w dniu 14 czerwca 2011 r.  

konferencji naukowej nt. „Administracja publiczna i przedsiębiorcy w obszarze 

pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa”
1
.  Porządkuje dotychczasowy stan wiedzy 

i doświadczeń praktycznych w obszarze pozamilitarnych przygotowań obronnych państwa, 

w aspekcie zadań gospodarczo-obronnych realizowanych przez administrację publiczną oraz 

przedsiębiorców, a także wskazuje kierunki dalszego rozwoju teorii i praktyki w tym zakresie. 

Treści opracowania dotyczą w szczególności: określenia miejsca i roli przygotowań 

obronnych państwa w systemie bezpieczeństwa narodowego; znaczenia polskiego przemysłu 

obronnego w tym systemie; przygotowań obronnych w samorządach lokalnych; określenie 

roli przedsiębiorcy lokalnego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w systemie pozamilitarnych 

przygotowań obronnych państwa, a także kierunki prac legislacyjnych w kodyfikacji prawa 

obronnego. 
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1
 Konferencję zorganizował Zakład Przygotowań Obronnych Państwa i Mobilizacji Wydziału Bezpieczeństwa 

Narodowego Akademii Obrony Narodowej pod patronatem honorowym Ministra Gospodarki, 

Przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej oraz Prezesa Towarzystwa Wiedzy Obronnej. 

Partnerem Wspierającym był Bumar Sp. z o.o.. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele: Sejmowej Komisji 

Obrony Narodowej; Ministerstwa Obrony Narodowej; Ministerstwa Gospodarki; Sztabu Generalnego WP oraz 

organów administracji wojskowej; cywilnych resortów i urzędów centralnych oraz urzędów wojewódzkich; 

Towarzystwa Wiedzy Obronnej, a także przedstawiciele samorządów terytorialnych. 
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