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Załącznik Nr 1 do decyzji Nr 85/MON 

Ministra Obrony Narodowej 

z dnia 14 czerwca 2021 r. (poz. 144) 

 

Załącznik Nr A 

Data wpłynięcia:       Nr aktowy: 

   

(wypełnia adresat - organ nakładający zadania wynikające z PMG)   (wypełnia adresat  - organ nakładający zadania wynikające z PMG) 

 

............................. dnia................ 
(miejscowość)   ( data) 

.......................................................... 
(nazwa przedsiębiorcy) 

.......................................................... 
(adres siedziby) 

 

.......................................................... 
 

................................................................ 
(nazwa organu nakładającego zadania wynikające z PMG) 

 

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE DOTACJI  
na utrzymywanie przez przedsiębiorców mocy produkcyjnych lub remontowych 

(usługowych), niezbędnych do realizacji zadań wynikających z programu mobilizacji 

gospodarki na rok ....................  

 

I. DANE INFORMACYJNE O PRZEDSIĘBIORCY 

1. Nazwa przedsiębiorcy: 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

2. Siedziba przedsiębiorcy: 

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

3. Kontakt (telefon, faks, e-mail, strona www): 

.........................................................................................................................................  

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

4. Dane identyfikacyjne przedsiębiorcy:  

1) Nr KRS, data i miejsce wpisu – 

......................................................................................................................................  

...................................................................................................................................... 

5. REGON  – ........................................................................................ 

6. NIP   – ......................................................................................... 

Właściwa klauzula tajności 
Jawne po odłączeniu załączników 
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7. Status prawny1) przedsiębiorcy: 

........................................................................................................................................ 

8. Reprezentacja przedsiębiorcy (stanowisko – imię i nazwisko): 

1) ...................................................................................................................................... 

2) ...................................................................................................................................... 

3) ...................................................................................................................................... 

9. Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie wniosku (stanowisko – imię i nazwisko, 

kontakt, telefon, faks, e-mail) 

......................................................................................................................................... 

10. Data i Nr decyzji nakładającej zadania na rzecz obronności państwa  

......................................................................................................................................... 

 

II. WNIOSKOWANA WYSOKOŚĆ DOTACJI2): 

........................................zł (słownie: ……….. złotych) 

III. NUMER WYODRĘBNIONEGO RACHUNKU PMG:  

........................................................................................................................... 
(wpisać Nr  rachunku bankowego, na który organ nakładający zadania wynikające z PMG przekaże dotację oraz z którego 

przedsiębiorca pokrywa koszty realizacji tych zadań) 
 

IV. OŚWIADCZENIA  

1. Oświadczam/-my, że w stosunku do przedsiębiorcy nie prowadzi się postępowania 

egzekucyjnego. 

2. Oświadczam/-my, że przedsiębiorca posiada moce produkcyjne lub remontowe 

(usługowe) niezbędne do realizacji przewidzianych dla niego zadań wynikających 

z PMG, w tym posiada prawo do dysponowania dokumentacją techniczną produkcji 

lub remontu SpW i świadczenia usług w zakresie nałożonych zadań wynikających                        

z PMG. 

3. Oświadczam/-my, że przedsiębiorca posiada zorganizowany łańcuch dostaw 

materiałów (podzespołów, części itp.) niezbędnych do realizacji przewidzianych dla 

niego zadań wynikających z PMG. 

4. Oświadczam/-my, że przedsiębiorca posiada aktualną koncesję na wykonywanie 

działalności gospodarczej, w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. 

o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu 

materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią 

o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1545).  

                                                           
1) Spółka prawa handlowego, instytut badawczy, itp. 
2) Kwota nie może przekroczyć sumarycznych, planowanych kosztów utrzymywania mocy produkcyjnych lub remontowych 

(usługowych) niezbędnych do realizacji zadań wynikających z PMG, wykazanych w załączniku Nr 2. 
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5. Oświadczam/-my, że przedstawione informacje są zgodne z prawdą. Jesteśmy 

świadomi odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 271 Kodeksu karnego, 

dotyczącej poświadczania nieprawdy co do okoliczności mającej znaczenie prawne. 

V. ZAŁĄCZNIKI  

1. Plan produkcji/remontu (usług) .................................................... na rok ................   
(nazwa przedsiębiorcy) 

 

2. Arkusz zbiorczy kosztów realizacji zadań wynikających z PMG dla 

......................................................................... na rok .............  
                                      (nazwa przedsiębiorcy)  

 

3. Wykaz składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia 

działalności gospodarczej i niezbędnych przedsiębiorcy do zabezpieczenia wykonania 

zadań wynikających z PMG w  … roku - w edytowalnej postaci elektronicznej (plik 

MS Excel) na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD). 

4. Informacja o kosztach utrzymywania składników materialnych i niematerialnych 

przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej i niezbędnych 

przedsiębiorcy do zabezpieczenia wykonania zadań wynikających z PMG w  ….… 

roku - w edytowalnej postaci elektronicznej (plik MS Excel) na nośniku 

elektronicznym (płyta CD/DVD). 

5. Wykaz pracochłonności jednostkowych procesów technologicznych. 

6. Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego z dnia sporządzenia wniosku. 

7. Inne (w zależności od potrzeb). 

......................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

DYREKTOR / PREZES*  

.................................................... 
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych 

do składania oświadczeń woli w imieniu przedsiębiorcy3)) 

 

dyrektor właściwy ds. produkcji     – ....................................... 

dyrektor właściwy ds. ekonomicznych (Główny Księgowy)  – ....................................... 

                                                           
3) Podpis i pieczęć zawierająca minimum następujące dane: imię i nazwisko oraz funkcja.  
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Załącznik Nr 1 

 

PLAN PRODUKCJI / REMONTU (USŁUG) …………………………………………… 

                               (nazwa przedsiębiorcy)  

 

Lp. Indeks materiałowy 
Wyszczególnienie  

(wyrób – ŚB, SpW, ZR) 

Zadania wynikające z PMG - czas "W" 

Uwagi 
Ilość potwierdzona [szt./kpl] z tego: 

Pracochłonność  

jednostkowa 

[Rbh] 

Wartość 

za rok 

 netto 

[PLN] 

Wartość 

za rok 

brutto 

[PLN] 

Pracochłonność w roku 

[Rbh] I m-c I kw półrocze rok 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  

A. DOSTAWY              

                      

            

B. REMONTY (USŁUGI)              

                      

            

C. KOOPERACJA              

                     

            

D.  RAZEM ZADANIA  (A+B+C)             
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DYREKTOR  

właściwy ds. ekonomicznych-

(GŁÓWNY KSIĘGOWY) 

 

................................................ 

 

DYREKTOR 

właściwy ds. produkcji 

................................................ 

 

PREZES/DYREKTOR** 

 

................................................ 

 ** - niepotrzebne skreślić 
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UWAGA: 
1)- wykazany koszt powinien mieć potwierdzenie w opłaconych fakturach lub w „Planie rzeczowo-finansowym” na dany rok lub innych formalnych dokumentach regulujących 

niniejszą problematykę przedsiębiorcy, a także posiadać pokrycie w zabezpieczonych (zaplanowanych) na ten cel środkach finansowych. 
2 )- obliczone koszty powinny wynikać z danych zawartych w załączniku nr 4 oraz zostać obliczone (określone) zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale Nr 3  Metodyki …… 

(z uwzględnieniem stosowanych odliczeń). 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2 
 

ARKUSZ ZBIORCZY KOSZTÓW REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z PMG  

w .............................................................................. na  20...... r. 
(nazwa przedsiębiorcy) 

Lp. 
Rodzaje kosztów 

podlegających pokryciu dotacją 

PLANOWANE całkowite koszty 

przedsiębiorcy1) 

[PLN] 

PLANOWANE 

koszty utrzymywania mocy produkcyjnych 

lub remontowych (usługowych) niezbędnych 

do realizacji zadań wynikających z PMG2) 

1.  2.  3.  4.  

1 Podatek od budynków – PB   

2 Podatek od budowli – PU   

3 Podatek od gruntów – PG   

4 Użytkowanie wieczyste – UW   
5 Ochrona obiektów - O   

6 Konserwacja i remont budynków i budowli – RB   

7 Konserwacja i remont maszyn i urządzeń – RM   

8 Ogrzewanie budynków i budowli – CO   

9 Amortyzacja budynków – AB   

10 Amortyzacja budowli – AU   

11 Amortyzacja maszyn i urządzeń – AM   

12 Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych – ANP   

13 Ubezpieczenie majątkowe – U   

OGÓŁEM   

DYREKTOR  

właściwy ds. ekonomicznych 

(GŁÓWNY KSIĘGOWY) 

 

................................................ 

 

DYREKTOR 

właściwy ds. produkcji 

................................................ 

 

PREZES/DYREKTOR** 

 

................................................ 

 
** - niepotrzebne skreślić 
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Załącznik Nr 3 

WYKAZ  

składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności 

gospodarczej i niezbędnych przedsiębiorcy do zabezpieczenia wykonania zadań wynikających  

z PMG w  ….… roku 

1. Wykaz budynków wykorzystywanych do realizacji zadań wynikających z PMG 

Lp. 
Numer 

inwentarzowy 

Nazwa 

(określenie) 

budynku 

Lokalizacja 

(numer 

działki/budynku) 

Powierzchnia 

całkowita  

budynku* 

[m2] 

Powierzchnia 

wykorzystywana do 

zadań wynikających 

z PMG (Pb) 

[m²] 

Ogrzewana 

powierzchnia 

wykorzystywana do 

zadań wynikających 

z PMG (Pd1)** 

[m²] 
1 2 3 4 5 6 7 

 1          

[…]           

Razem    
* utrzymać zgodność danych i informacji ujętych w Książkach obiektów budowlanych prowadzonych na podstawie 

przepisów wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.) 

** w przypadku braku ogrzewania budynku należy wpisać: 0,00 

2. Wykaz budowli wykorzystywanych do realizacji zadań wynikających z PMG 

Lp. 
Numer 

inwentarzowy 

Nazwa 

(określenie) 

budowli 

Lokalizacja 

(numer 

działki/budowli) 

Wartość 

budowli 

[PLN] 

Wykorzystywane 

do zadań 

wynikających 

z PMG 

[%] 

Ogrzewana 

powierzchnia 

wykorzystywana do 

zadań wynikających 

z PMG (Pd2)* 

[m²] 
1 2 3 4 5 6 7 

 1          

[…]       

Razem    
* w przypadku braku ogrzewania budowli należy wpisać: 0,00 

 

3. Wykaz gruntów wykorzystywanych do realizacji zadań wynikających z PMG 

Lp. 
Nazwa/określenie 

gruntu 

Lokalizacja  

(numer działki) 

Powierzchnia całkowita 

gruntu 

[m2] 

Powierzchnia gruntu 

wykorzystywana do zadań 

wynikających z PMG  

[m2] 
1 2 3 4 5 

         

 

4. Wykaz gruntów wykorzystywanych do realizacji zadań wynikających z PMG będących w użytkowaniu 

wieczystym 

Lp. 
Nazwa / określenie 

gruntu 

Lokalizacja  

(numer działki) 

Powierzchnia całkowita 

gruntu 

[m2] 

Powierzchnia gruntu 

wykorzystywana do zadań 

wynikających z PMG 

[m2] 
1 2 3 4 5 
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5. Wykaz maszyn i urządzeń wykorzystywanych do realizacji zadań wynikających z PMG 

Lp. 
Numer 

inwentarzowy 

Nazwa/typ/model/maszyny 

lub urządzenia 

Lokalizacja  

(budynek) 

Wykorzystywanie do zadań 

wynikających z PMG 

[%] 
1 2 3 4 5 

         

 

6. Wykaz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do realizacji zadań wynikających  

z PMG  

Lp. 
Nazwa/określenie wartości 

niematerialnych i prawnych  

Typ wartości niematerialnych 

i prawnych 

Wykorzystywanie do zadań 

wynikających z PMG  

[%] 
1 2 3 4 

        

 

7. Wykaz środków transportu wykorzystywanych do realizacji zadań wynikających z PMG  

Lp. 
Nazwa/określenie środka 

transportu  
Nr rejestracyjny/fabryczny 

Wykorzystywanie do zadań 

wynikających z PMG 

[%] 
1 2 3 4 
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Załącznik Nr 4  

INFORMACJA  

o kosztach utrzymywania składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do 

prowadzenia działalności gospodarczej i niezbędnych przedsiębiorcy do zabezpieczenia wykonania 

zadań wynikających z PMG w  ….… roku 

1. Koszty z tytułu podatku od budynków wykorzystywanych do realizacji zadań wynikających z PMG 

Lp. 

Numer 

inwentarzowy 

budynku 

Powierzchnia 

wykorzystywana do 

zadania wynikającego  

z PMG (Pb) 

[m²] 

Stawka podatkowa 

(zgodnie z deklaracją 

podatkową) 

(Sb) 

[PLN] 

Wysokość podatku dotycząca 

powierzchni wykorzystywanej do 

zadania wynikającego z PMG  

(Pb ● Sb) 

[PLN] 
1 2 3 4 5 

 1.         

 …         

  Razem     
[kwota stanowiąca podstawę do ustalenia kosztów 

utrzymywania mocy – tj. koszty kwalifikowane]: 

Cb - Całkowita powierzchnia budynków (zgodnie z deklaracją podatkową): …….. 

Pb/Cb = …. 

2. Koszty z tytułu podatku od budowli wykorzystywanych do realizacji zadań wynikających z PMG  

Lp. 

Numer 

inwentarzowy 

budowli 

Podstawa 

opodatkowania 

Pu 

[PLN] 

Stawka podatkowa 

(zgodnie z deklaracją 

podatkową) 

(Su) 

[%] 

Kwota podatku od budowli 

wykorzystywanych do zadania 

wynikającego z PMG  

(Pu ● Su) 

[PLN] 
1 2 3 4 5 

 1.         

 …         

  Razem     
[kwota stanowiąca podstawę do ustalenia kosztów 
utrzymywania mocy – tj. koszty kwalifikowane] 

3. Koszty z tytułu podatku od gruntów wykorzystywanych do realizacji zadań wynikających z PMG 

Lp. Numer działki 

Powierzchnia 

wykorzystywana do 

zadania wynikającego  

z PMG (Pg) 

[m²] 

Stawka podatkowa 

(zgodnie z deklaracją 

podatkową) 

(Sg) 

[PLN/m2] 

Wysokość podatku dotycząca 

powierzchni gruntu, wykorzystywanej do 

zadania wynikającego z PMG  

(Pg ● Sg) 

[PLN] 
1 2 3 4 5 

 1.        

 …        

  
Razem 

   
 [kwota stanowiąca podstawę do ustalenia kosztów 

utrzymywania mocy– tj. koszty kwalifikowane] 

Cg - Całkowita powierzchnia gruntów (zgodnie z deklaracją podatkową): …….. 

Pg/Cg = …. 

4. Koszty z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów wykorzystywanych do realizacji zadań 

wynikających z PMG 

Lp. Numer działki 

Powierzchnia 

wykorzystywana do 

zadania wynikającego  

z PMG  

Pw   [m²] 

Stawka opłaty 

(zgodnie z 

zawiadomieniem) 

Sw    [PLN/m2] 

Wysokość opłaty dotycząca powierzchni 

gruntu, wykorzystywanej do zadania 

wynikającego z PMG  

Pw ● Sw  [PLN]  

1 2 3 4 5 

 1.         

 …         

  
Razem 

    
 [kwota stanowiąca podstawę do ustalenia kosztów 

utrzymywania mocy  tj. koszty kwalifikowane] 

Cw - całkowita powierzchnia gruntów zgodnie z zawiadomieniem o wysokości opłaty z tytułu użytkowania 

wieczystego: …. 

Pw/Cw = …. 
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5. Koszty z tytułu ochrony obiektów wykorzystywanych do realizacji zadania w zakresie mobilizacji 

gospodarki: 

W …… roku łącznie koszty ochrony składników majątku niezbędnych do realizacji zadania  

w zakresie mobilizacji gospodarki wynoszą:  

OPMG = …..…. zł 

6. Koszty z tytułu konserwacji i remontu budynków i budowli wykorzystywanych do realizacji zadań 

wynikających z PMG (Dane należy przedstawić odrębnie dla każdego środka posiadającego 

nadany nr inwentarzowy).  

Lp. 
Numer 

inwentarzowy 
Nazwa kosztów 

Wysokość planowanych  

kosztów 

[PLN] 
1 2 3 4 

1  

Koszty z tytułu realizacji zadań przez firmy 

zewnętrzne. 
A1 

Koszty z tytułu realizacji zadań wykonanych 

własnym potencjałem, a w tym: 
B1 = b11+b12 

- płace i narzuty b11 
- koszt materiałów i surowców b12 

Razem C1 = A1+B1 

2 

 Koszty z tytułu realizacji zadań przez firmy 

zewnętrzne. 
A2 

Koszty z tytułu realizacji zadań wykonanych 

własnym potencjałem, a w tym: 
B2 = b21+b22 

- płace i narzuty b21 
- koszt materiałów i surowców b22 

Razem C2 = A2+B2 

[…] […] […] […] 
SUMA KOSZTÓW  

planowanych do poniesienia do 31 grudnia 

C1+C2+[…] 
[koszty kwalifikowane] 

 

 

 

Lp. Nazwa kosztów 

Wysokość kosztów z tytułu ochrony obiektów 

wykorzystywanych do realizacji zadania w zakresie 

mobilizacji gospodarki 

[PLN] 

1 2 3 

1 

Całkowite koszty związane z ochroną 

obiektów przez specjalistyczne uzbrojone 

formacje ochronne: 

 

- w tym koszty niezapłacone do 31 grudnia  

2 

Całkowite koszty związane z ochroną 

obiektów przez wewnętrzne służby ochrony, w 

tym: 

 

-  wynagrodzenia z narzutami  

- w tym koszty niezapłacone do 31 grudnia  

- koszty wyposażenia pracowników  

- w tym koszty niezapłacone do 31 grudnia  

3 Koszty ochrony (O) zapłacone do 31 grudnia   

4 Pg/Cg=  

5 
Razem OPMG = O x Pg/Cg= 

[kwota stanowiąca podstawę do ustalenia kosztów utrzymywania mocy 

…. tj. koszty kwalifikowane] 
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7. Koszty z tytułu konserwacji i remontu maszyn i urządzeń oraz środków transportu 

wykorzystywanych do realizacji zadań wynikających z PMG (Dane należy przedstawić odrębnie 

dla każdego środka posiadającego nadany nr inwentarzowy). 

Lp. 
Numer 

inwentarzowy 
Nazwa kosztów 

Wysokość planowanych kosztów 

[PLN] 
1 2 3 4 

1  

Koszty z tytułu realizacji zadań przez firmy 

zewnętrzne. 
A1 

Koszty z tytułu realizacji zadań wykonanych 

własnym potencjałem, a w tym: 
B1 = b11+b12 

- płace i narzuty b11 
- koszt materiałów i surowców b12 

Razem C1 = A1+B1 

2 

 Koszty z tytułu realizacji zadań przez firmy 

zewnętrzne. 
A2 

Koszty z tytułu realizacji zadań wykonanych 

własnym potencjałem, a w tym: 
B2 = b21+b22 

- płace i narzuty b21 
- koszt materiałów i surowców b22 

Razem C2 = A2+B2 

[…] […] […] […] 
SUMA KOSZTÓW 

planowanych do poniesienia do 31 grudnia 

C1+C2+[…] 
[koszty kwalifikowane] 

8. Koszty ogrzewania budynków i budowli wykorzystywanych do realizacji zadania wynikającego z PMG  

Przedsiębiorca przedkładając Wniosek przedstawia informacje zgodnie z wariantem prezentacji kosztów 

określonym w złożonej Informacji: 

a) w przypadku, gdy możliwe jest ustalenie kosztów ogrzewania wyłącznie budynków 

wykorzystywanych do PMG: 

COPMG – koszty ogrzewania budynków niezbędnych do realizacji zadań wynikających  

z PMG  w ….… roku wynoszą  ... zł  

lub: 

b) w przypadku, gdy nie jest możliwe ustalenie kosztów ogrzewania wyłącznie budynków i budowli 

niezbędnych do realizacji zadania z PMG: 

CO = ……… [PLN] 

Pd = Pd1 + Pd2 = …. m2 +…. m2 = …. m2 
Cd = ……… m2 (całkowita powierzchnia ogrzewanych budynków i budowli przedsiębiorcy) 

Poniesione koszty ogrzewania CO =  PLN 

Pd/Cd =  

CO x (Pd/Cd) = [koszty kwalifikowane]PLN 

W …… roku łącznie koszty ogrzewania budynków i budowli niezbędnych do realizacji zadania  

z PMG wynoszą:  

COPMG = …..…. zł 

9. Koszty z tytułu amortyzacji budynków wykorzystywanych do realizacji zadań wynikających z PMG 

Lp. Numer inwentarzowy Nazwa/określenie budynku 
Amortyzacja - AB 

[PLN] 

1 2 3 4 

 1.       

 2.       
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właściwa klauzula tajności 

właściwa klauzula tajności 

10. Koszty z tytułu amortyzacji budowli wykorzystywanych do realizacji zadań wynikających z PMG 

Lp. Numer inwentarzowy Nazwa / określenie budowli  
Amortyzacja AU 

[PLN] 

1 2 3 4 

 1.       

 2.       
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11. Koszty z tytułu amortyzacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych do realizacji zadań wynikających 

z PMG 

Lp. 
Numer 

inwentarzowy 

Nazwa/typ/model/maszyny 

lub urządzenia 

Lokalizacja 

(budynek) 

Amortyzacja AM 

[PLN] 

1 2 3 4 5 
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12. Koszty z tytułu amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do realizacji zadań 

wynikających z PMG 

Lp. 
Nazwa/określenie wartości 

niematerialnych i prawnych  
Typ wartości niematerialnych i prawnych 

Amortyzacja ANP 

[PLN] 

1 2 3 4 
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13. Koszty z tytułu ubezpieczenia majątku wykorzystywanego do realizacji zadań wynikających z PMG 

W … roku koszty ubezpieczeń składników majątku wykorzystywanych do realizacji zadań 

wynikających z PMG  wynoszą:  

UB =…zł.”




