
Zarządzenie Nr 16/2018

Starosty Jarocińskiego 

z dnia 21 lutego 2018 roku

w sprawie utworzenia punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS)

Na podstawie Zarządzenia Nr 13/18 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 12 stycznia 2018 
roku w sprawie punktów kontaktowych Host Nation Support (HNS) oraz zgodnie z art. 34 
ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1868, z 2018 r. poz. 130), w celu przygotowania Starostwa Powiatowego do wykonania 
zadań związanych z pobytem wojsk sojuszniczych na terenie powiatu jarocińskiego 
zarządzam, co następuje:

§ 1. Tworzy się Punkt Kontaktowy Host Nation Support zwany dalej punktem 

kontaktowym HNS w składzie:

1) Kierownik Punktu Kontaktowego HNS - Sekretarz Powiatu - Pan Jan Bartczak;

2) Członkowie:

a) Kierownik Referatu Organizacyjnego i Bezpieczeństwa - Pani Ewa Gościniak;

b) Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych - Pan Roman Król;

c) Inspektor w Referacie Organizacyjnym i Bezpieczeństwa - Pan Adam 

Butlański.

§ 3. Punkt Kontaktowy HNS realizuje zadania związane z pobytem wojsk sojuszniczych 

na terenie powiatu jarocińskiego.

§ 4. Upoważniam kierownika Punktu Kontaktowego do koordynowania w moim imieniu 

wszelkich czynności organizacyjnych w zakresie przygotowania i pobytu wojsk 

obcych na terenie powiatu jarocińskiego.

§ 5. Traci moc zarządzenie Nr 4/2009 Starosty Jarocińskiego z dnia 08 stycznia 2009 

roku.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



UZASADNIENIE

W związku ze zmianami przepisów prawnych powstała konieczności opracowania 

nowego zarządzenia odnośnie utworzenia punktu kontaktowego HNS Starosty Jarocińskiego. 

Rzeczpospolita Polska stając się członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego przyjęła na siebie 

m. in. zobowiązania dotyczące przeniesienia obowiązujących w sojuszu zasad współpracy w 

zakresie wspierania wojsk sojuszniczych przebywających na terytorium państwa 

goszczącego. Jedną z form praktycznego wypełniania tego zobowiązania jest przygotowanie, 

a w sytuacjach tego wymagających uruchomienie systemu HNS. W celu osiągnięcia 

sprawnego systemu wsparcia, niezbędnym jest zagwarantowanie udziału w nim sił zbrojnych 

państwa-gospodarza, organów administracji publicznej oraz wybranych podmiotów i 

instytucji. Stąd niezbędnym jest wcześniejsze przygotowanie upoważnionych przedstawicieli 

do reprezentowania organów administracji publicznej, tak aby byli oni w pełnej gotowości do 

działania oraz by udzielenie wyżej opisanego wsparcia przebiegało w sposób sprawny, 

rzetelny i profesjonalny. Niemniej jednak z powodu zaistniałych wielu zmian od czasu 

wejścia w życie Zarządzenia Nr 4/2009 Starosty Jarocińskiego z dnia 08 stycznia 2009 roku 

powstała konieczność opracowania nowego zarządzenia w sprawie utworzenia Punktu 

Kontaktowego HNS Starosty Jarocińskiego.

Wymogiem co do dokumentacji Urzędu w zakresie realizacji zadań wynikających z 

obowiązku Państwa - Gospodarza (HNS) jest między innymi wymóg wydania przez 

kierownika jednostki samorządowej zarządzenia w sprawie realizacji zadań HNS, 

opracowanie procedury osiągania gotowości do realizacji zadań HNS oraz obsadzenie Punktu 

Kontaktowego HNS w Urzędzie - które to wymogi stanowią zakres przedmiotowy 

niniejszego zarządzenia.



Załącznik do zarządzenia Nr 16/2018 
z dnia 21 lutego 2018 r.

INSTRUKCJA PUNKTU KONTAKTOWEGO HNS

I. Zasady ogólne

§ 1. Niniejsza instrukcja została opracowana na podstawie Wytycznych Wojewody 
Wielkopolskiego w sprawie przygotowania warunków organizacyjnych i technicznych 
planowania i realizacji zadań obronnych z zakresu przygotowania i koordynacji wsparcia 
sojuszniczych sił zbrojnych w czasie pokoju, sytuacji kryzysowych i wojny, wykonujących 
zadania lub przemieszczających się przez teren województwa wielkopolskiego. Jest 
przeznaczona do sprawnego przygotowywania i uruchomienia działalności Punktu 
Kontaktowego HNS Starosty Jarocińskiego.

§ 2. Podstawowe przepisy normujące zasady pobytu i przemieszczania wojsk 
sojuszniczych:

1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, Dz. U. z 2001 r. 
Nr 28, poz. 319, Dz. U. z 2006 r. Nr 200, poz. 1471, Dz. U. z 2009 r. Nr 114, poz. 946);

2) Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 5 listopada 2014 r.

3) Traktat Północnoatlantycki podpisany w Waszyngtonie 4 kwietnia 1949 r. (Dz. U. z 2000 r. 
Nr 87, poz. 970);

4) NATO SOFA - umowa między Państwami - Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego 
dotycząca statusu ich sił zbrojnych, sporządzona w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. 
U. z 2000 r. Nr 21, poz. 257, Dz. U. z 2008 r. Nr 170, poz. 1052;

5) Protokół Paryski z dnia 28 sierpnia 1952 r. - ustanowiony na podstawie Traktatu 
Północnoatlantyckiego, określający status i uprawnienia międzynarodowych dowództw 
NATO i ich personelu (Dz. U. z 2000 r. Nr 64 poz. 746);

6) PdP SOFA - umowa między Państwami - Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego 
a innymi państwami uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju dotycząca statusu ich sił 
zbrojnych oraz jej protokół dodatkowy, sporządzony w Brukseli w dniu 19 czerwca 1951 r. 
(Dz. U. z 1998 r. Nr 97, poz. 605);

7) ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się po terytorium (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 35);

8) ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1430 z póź. zm.);

9) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu ponoszenia i regulowania opłat za świadczenia zdrowotne udzielane 
żołnierzom wojsk obcych i ich personelowi cywilnemu (Dz. U. z 2005 r. Nr 160, poz. 1357);

10) rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie Komisji 
do rozpatrywania roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych przez wojska obce (Dz. U. z 2015 
r. poz. 256).



II. Cel organizacji punktu kontaktowego HNS

§ 3. Punkt kontaktowy HNS Starostwie Jarocińskim organizowany jest w celu udzielenia 
wsparcia siłom sojuszniczym przemieszczającym się lub przebywającym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to zadanie koordynowane na terenie Województwa 
Wielkopolskiego przez Wojewodę Wielkopolskiego. W ramach tej koordynacji Wojewoda 
Wielkopolski informuje Starostę Jarocińskiego o niezbędnych przedsięwzięciach jakie należy 
podjąć dla skutecznego i prawidłowego wykonania zobowiązań międzynarodowych wiążących 
się z udzielaniem wsparcia na obszarze Powiatu Jarocińskiego.

Ul. Zadania Punktu Kontaktowego HNS
§ 4. Zadania Punktów Kontaktowych HNS Starosty Jarocińskiego.

1) koordynowanie prac w zakresie przygotowania i udzielania wsparcia wojskom 
sojuszniczym;

2) współdziałanie z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie punktów kontaktowych 
HNS organu nadrzędnego, sąsiednich organów szczebla równorzędnego oraz 
utworzonych w innych jednostkach organizacyjnych na administrowanym terenie;

3) współdziałanie z przedstawicielami wojsk sojuszniczych przebywających lub 
przemieszczających się na administrowanym terenie;

4) przekazywanie decyzji, poleceń i wniosków w ramach realizacji zadań wsparcia;

5) przyjmowanie informacji o uruchomieniu zadań operacyjnych HNS;

6) organizowanie współdziałania z sąsiednimi jednostkami administracji samorządowej;

7) wymiana danych teleadresowych z punktami kontaktowymi HNS, z sąsiednimi powiatami;

8) uzgadnianie działania gmin z obszaru danego powiatu;



IV. Organizacja Punktu Kontaktowego HNS Wojewody Wielkopolskiego

§ 5. Wykaz osób upoważnionych do pracy w ramach punktu kontaktowego HNS

Imię i nazwisko Ewa Gościniak Adam Butlański Roman Król

Nazwa stanowiska 
służbowego

Nr telefonu______
Nr faxu__________
Nr telefonu 
komórkowego

e-mail

Adres służbowy 
do korespondencji 
Nr i data 
pełnomocnictwa

Kierownik Referatu 
Organizacyjnego i 
Bezpieczeństwa 

62 740 79 50 
62 747 33 37

607 220 713

pczk@powiat-jarocinski.pl 
gosciniak.ewa@powiat- 

______ jarocinski.pl______  
Al. Niepodległości 10-12 

63-200 Jarocin

Inspektor 
wROiB 

62 740 79 49
62 747 33 37

785 555 010 

pczk@powiat-jarocinski.pl 
butlański ,adam@powiat- 

______ jarocinski.pl_______ 
Al. Niepodległości 10-12 

63-200 Jarocin

Pełnomocnik OIN 

62 740 79 46
62 747 33 37

785 555 010 

pczk@powiat-jarocinski.pl 
kro l.roman@powiat-

_______jarocinski.pl______
Al. Niepodległości 10-12

63-200 Jarocin

§ 6. Lokalizacja punktu kontaktowego HNS:

1) w okresie przygotowania punktu kontaktowego do realizacji zadań: w miejscu pracy osób 
wskazanych wyżej,

2) w okresie realizacji zadań: Starostwo Powiatowe w Jarocinie, al. Niepodległości 10-12.
(wpisać dane teleadresowe planowanego miejsca pracy wskazanych wyżej osób, może być np. sekretariat, stanowisko służby dyżurnej itp.)

* wzór upoważnienia stanowi załącznik do instrukcji.

mailto:pczk@powiat-jarocinski.pl
jarocinski.pl
mailto:pczk@powiat-jarocinski.pl
jarocinski.pl
mailto:pczk@powiat-jarocinski.pl
jarocinski.pl


Załącznik

WZÓR UDZIELONEGO UPOWAŻNIENIA.

.............................. .....................    dnia...............r.
(nazwa i adres organu, jednostki organizacyjnej)

(nr dokumentu)

UPOWAŻNIENIE

Na podstawie........................................................................................................................
(wpisać podstawę prawną w oparciu o którą organ wydaje upoważnienie do realizacji zadań w jego imieniu) 

w celu realizacji zadań, o których mowa w Wytycznych Wojewody Wielkopolskiego w sprawie 
przygotowania warunków organizacyjnych i technicznych planowania i realizacji zadań 
obronnych z zakresu przygotowania i koordynacji wsparcia sojuszniczych sił zbrojnych w czasie 
pokoju, sytuacji kryzysowych i wojny, wykonujących zadania lub przemieszczających się przez 
obszar powiatu jarocińskiego.

upoważnia 11

Panią /Pana.......................................................................................................................................
(imię, nazwisko) 

legitymującą/ego się dowodem osobistym nr ................................................................................  

do koordynowania wsparcia............................................................................................................. 
(nazwa organu)

w kontaktach z przedstawicielami wojsk własnych i sojuszniczych przebywającymi na terenie:

(wpisać obszar obowiązywania upoważnienia)

oraz z kierownikami jednostek organizacyjnych, niezbędnymi do prawidłowego wywiązania się 
Rzeczypospolitej Polskiej z przyjętych zobowiązań międzynarodowych.

Niniejsze upoważnienie ważne jest do dnia ........................... r. i nie może być
przenoszone na inne osoby.

Upoważnienie jest ważne łącznie z dowodem tożsamości.
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(podpis i pieczątka organu, kierownika jednostki organizacyjnej)


