
DZIENNIK URZĘDOWY 
 

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 

 

Warszawa, dnia  2  czerwca 2016 r. 

Poz. 5 

 

ZARZĄDZENIE Nr 6 

MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)
 

 

z dnia 23 maja 2016 r. 

 

 w sprawie  wprowadzenia do stosowania Wytycznych w sprawie finansowania zadań na 

rzecz obronności państwa  

 

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, 1220, 1224, 1830, 2183 i 2281 oraz                 

z 2016 r. poz. 178), w związku z § 14 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 

r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach 

przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu 

terytorialnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1599 oraz z 2007 r. Nr 197, poz. 1426) zarządza się, co 

następuje: 

§ 1. Wprowadza się do stosowania „Wytyczne w sprawie finansowania zadań na rzecz 

obronności państwa" stanowiące załącznik do zarządzenia, które określają sposoby: 

1) nakładania zadań na rzecz obronności państwa na przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu 

gospodarczo-obronnym oraz zawierania umów o wykonywanie tych zadań; 

                                                      
1)

  
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działami administracji rządowej: gospodarka morska, rybołówstwo 

oraz żegluga śródlądowa na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  (Dz. U. poz. 1909 i 2091).
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2) planowania, przekazywania i rozliczania środków budżetowych przeznaczonych na 

finansowanie zadań obronnych wykonywanych przez przedsiębiorców o szczególnym 

znaczeniu gospodarczo-obronnym; 

3) planowania i rozliczania środków budżetowych przeznaczonych na finansowanie zadań 

obronnych wykonywanych przez jednostki podległe Ministrowi Gospodarki Morskiej  

i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego nadzorowane. 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biura Dyrektora 

Generalnego w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.  

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia. 

 
 

 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej: M. Gróbarczyk 
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