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Załączniki  

do zarządzenia Nr 11 

Ministra Gospodarki Morskiej  

i Żeglugi Śródlądowej 

z dnia 5 marca 2019 r. 

(poz. 11) 

 

Załącznik nr 1 

WYTYCZNE 

w sprawie wykonywania zadań obronnych w Ministerstwie Gospodarki Morskiej  

i Żeglugi Śródlądowej oraz przez kierowników jednostek organizacyjnych podległych 

Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego 

nadzorowanych, a także zadań realizowanych na rzecz obronności państwa przez 

przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo obronnym w 2019 roku 

 

Głównymi zadaniami realizowanymi w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej, zwanego dalej „Ministrem” oraz przez kierowników jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych
1)

, a także przedsiębiorców  

o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym
2)

 będą: 

1) planowanie operacyjne, w tym: 

a) opracowanie planów operacyjnych funkcjonowania działów administracji rządowej 

gospodarka morska, gospodarka wodna, rybołówstwo oraz żegluga śródlądowa, 

zwanych dalej „DAR” w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 

państwa i w czasie wojny, 

b) opracowanie planów operacyjnych funkcjonowania jednostek organizacyjnych 

podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych w warunkach zewnętrznego 

zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny; 

                                                           
1) Wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub przez niego 

nadzorowanych określa załącznik do obwieszczenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 

grudnia 2018 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej lub przez niego nadzorowanych (M.P. z 2019 r. poz. 24). 
2) Rozumie się przez to przedsiębiorców, o których mowa w części III i XI załącznika do rozporządzenia Rady Ministrów  

z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym (Dz. U. 

poz. 1871, z 2016 r. poz. 1325 oraz z 2017 r. poz. 1075 i 2143), na których, w trybie decyzji administracyjnych, minister 

właściwy do spraw gospodarki morskiej i minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej nałożył, zgodnie z art. 5 ust. 3 

ustawy  

z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców  

(Dz. U. poz. 1320 oraz z 2002 r. poz. 1571), obowiązek realizacji zadań na rzecz obronności państwa.   
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c) opracowanie planów funkcjonowania przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu 

gospodarczo-obronnym w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa 

państwa i w czasie wojny, 

d) opracowanie planów osłony technicznej śródlądowych dróg wodnych, 

e) aktualizacja planów osłony technicznej infrastruktury portowej i transportu morskiego; 

2) programowanie obronne, w tym realizacja zadań wynikających z „Programu 

Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2017-2026” 

określonych w programach pozamilitarnych przygotowań obronnych DAR; 

3) realizacja zadań wynikających z dokumentu pt. „Zadania działów administracji rządowej  

i innych instytucji państwowych w realizacji Celów NATO 2017 dla Rzeczypospolitej 

Polskiej”; 

4) realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza (HNS) 
3)

 na rzecz 

wojsk sojuszniczych, w tym prowadzenie bazy danych o zasobach obronnych, 

5) przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, w tym: 

a) kontynuowanie prac w zakresie planowania i przygotowania stanowisk kierowania 

Ministra oraz kierowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi, którzy 

są obowiązani do przygotowania tych stanowisk, w stałych siedzibach i w zapasowych 

miejscach pracy, 

b) aktualizacja dokumentów dotyczących przemieszczania i zapewniania funkcjonowania 

Ministra oraz kierowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi na 

stanowiskach kierowania, 

c) aktualizacja dokumentacji stałego dyżuru; 

6) realizacja „Programu Mobilizacji Gospodarki na lata 2017-2026” w obszarach będących 

we właściwości Ministra; 

7) zabezpieczenie rezerw osobowych poprzez prowadzenie reklamowania z urzędu i na 

wniosek od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia 

mobilizacji i w czasie wojny; 

8) realizacja zadań w zakresie przygotowania jednostek przewidzianych do objęcia 

militaryzacją w obszarach będących we właściwości Ministra; 

9) realizacja szkolenia obronnego zgodnie z 6-letnim programem szkolenia obronnego oraz  

z planem szkolenia obronnego; 

10) prowadzenie kontroli realizacji zadań obronnych oraz zadań na rzecz obronności państwa: 
                                                           
3) (ang. Host Nation Support) – cywilna i wojskowa pomoc świadczona w czasie pokoju, w sytuacjach kryzysowych  

i podczas konfliktów, przez państwo, na którego terytorium przemieszczają się lub są rozmieszczone i działają siły  

i organizacje NATO. 
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11) opracowanie Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych 

będącego we właściwości Ministra; 

12) tworzenie warunków organizacyjno-prawnych procesu przygotowań obronnych, w tym 

udział w nowelizacji i aktualizacji aktów prawnych. 
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