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1. Postanowienia ogólne 

1.1. Wsparcie przez państwo-gospodarza1)
 – Host Nation Support (HNS), zwane dalej „HNS”, to 

cywilna i wojskowa pomoc udzielana przez państwo-gospodarza (państwo przyjmujące)  

w czasie pokoju, sytuacji kryzysowych i wojny wojskom sojuszniczym i organizacjom, które 

są rozmieszczone, wykonują zadania lub przemieszczają się przez terytorium państwa-

gospodarza. Podstawę takiej pomocy stanowią porozumienia zawarte pomiędzy 

stosownymi władzami państwa-gospodarza i państwami wysyłającymi oraz/lub NATO. 

1.2. Celem HNS jest udzielenie wsparcia w postaci środków materiałowych, urządzeń i usług, 

włączając w to ochronę rejonu działań oraz wsparcie administracyjne, dowódcom NATO 

oraz państwom wysyłającym narodowe siły zbrojne do zadań poza własne granice, zgodnie 

z wynegocjowanymi porozumieniami pomiędzy państwami wysyłającymi i NATO a rządami 

państw przyjmujących. 

1.3. Problematykę realizacji przez pozamilitarne struktury organizacyjne zadań wynikających  

z obowiązków państwa-gospodarza, regulują: 

a) ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, z późn. zm.), 

b) protokół ustaleń Nr 28/2001 z posiedzenia Rady Ministrów w dniach 17-18 lipca 2001 r. 

w sprawie wykonywania przez administrację rządową zadań wynikających  

z obowiązków państwa-gospodarza (HNS) i realizacji Celów Sił Zbrojnych, 

c) doktryna wsparcia przez państwo-gospodarza DD/4.5(B) wprowadzona do użytku 

decyzją Nr 10/Log/P4 Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie 

wprowadzenia w resorcie obrony narodowej dokumentu doktrynalnego „Wsparcie przez 

państwo-gospodarza” DD-4.5(B), 

d) decyzja Nr 447/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2013 r.  

w sprawie funkcjonowania w resorcie obrony narodowej systemu wsparcia przez 

państwo-gospodarza (HNS) (Dz. Urz. MON z 2014 r. poz. 5), 

e) zarządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Nr … z dnia … 2016 r.  

w sprawie funkcjonowania systemu wsparcia przez państwa-gospodarza (HNS)  

i realizacji celów NATO 2013 dla Rzeczypospolitej Polskiej, 

f) regulamin wewnętrzny … (nazwa jednostki organizacyjnej, przedsiębiorcy). 

1.4. Koordynację całokształtu przedsięwzięć wynikających z obowiązków państwa-gospodarza, 

zarówno w wymiarze narodowym jak i sojuszniczym, sprawuje Minister Obrony Narodowej 

poprzez pełnomocnika do spraw HNS, który jednocześnie pełni funkcję Centralnego Punktu 

Kontaktowego HNS2) 
współdziałającego z komórkami i jednostkami organizacyjnymi resortu 

obrony narodowej oraz, za pośrednictwem Departamentu Strategii i Planowania Obronnego 

                                                 
1) 

Definicja opracowana na podstawie tłumaczenia z Sojuszniczej Doktryny i Procedur Połączonego Wsparcia przez państwo-
gospodarza – Allied Joint Publication - 4.5 (AJP 4.5). 

2)
 Zgodnie z decyzją 447/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania w resorcie 

obrony narodowej systemu wsparcia przez państwo-gospodarza (HNS) (Dz. Urz. MON poz. 5). 



MON, z Punktami Kontaktowymi  pozamilitarnych struktur obronnych państwa. Schemat 

funkcjonowania systemu HNS w państwie przedstawia załącznik Nr 1. 

1.5. Jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej lub 

przez niego nadzorowane oraz przedsiębiorcy o szczególnym znaczeniu gospodarczo-

obronnym, włączone w proces planowania i realizacji zadań wynikających z obowiązków 

państwa-gospodarza, wyznaczają Punkty Kontaktowe/Informacji HNS, które współpracują  

i wymieniają informacje z Punktem Kontaktowym HNS w Ministerstwie Gospodarki Morskiej 

i Żeglugi Śródlądowej. Schemat funkcjonowania systemu HNS w Ministerstwie  Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przedstawia załącznik Nr 2. 

1.6. W … (nazwa jednostki organizacyjnej, przedsiębiorcy) zadania Punktu Kontaktowego/ 

Informacji realizuje Kierownik Punktu Kontaktowego/Informacji HNS. Na Kierownika Punktu 

Kontaktowego/Informacji HNS w … (nazwa jednostki organizacyjnej, przedsiębiorcy) 

wyznacza się … (podać stanowisko służbowe pracownika). 

2. Zadania Punktu Kontaktowego/Informacji HNS 

Zadania dla Punktu Kontaktowego/Informacji HNS, według właściwości jednostek organizacyjnych 

i przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym określa § 3 zarządzenia 

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Nr … z dnia … 2016 r. w sprawie 

funkcjonowania systemu wsparcia przez państwa-gospodarza (HNS) i realizacji celów NATO 2013 

dla Rzeczypospolitej Polskiej.  

3. Organizacja Punktu Kontaktowego/Informacji HNS 

3.1. Za zorganizowanie Punktu Kontaktowego/Informacji HNS w … (nazwa jednostki 

organizacyjnej, przedsiębiorcy) oraz  koordynowanie przedsięwzięć zapewniających 

realizację zadań w ramach systemu HNS odpowiada … (kierownik  jednostki 

organizacyjnej, przedsiębiorcy). 

3.2. Miejscem zapewniającym techniczną obsługę Punktu Kontaktowego/Informacji HNS w … 

(nazwa jednostki organizacyjnej, przedsiębiorcy)  jest … (wskazać stanowisko wykonywania 

zadań). 

3.3. Obsługę merytoryczną i administracyjną dla Punktu Kontaktowego/Informacji HNS w … 

(nazwa jednostki organizacyjnej, przedsiębiorcy) zapewnia … (wskazać wspierającą 

komórkę organizacyjną). 

3.4. W razie nieobecności Kierownika Punktu Kontaktowego/Informacji HNS jego obowiązki 

wykonuje … (wskazać wyznaczonego zastępcę według stanowiska służbowego). 

3.5. W razie rozwoju sytuacji kryzysowej w państwie lub wprowadzonych wyższych stanów 

gotowości obronnej państwa, Punkt Kontaktowy/Informacji HNS funkcjonuje w oparciu  

o uruchamiany w … (nazwa jednostki organizacyjnej, przedsiębiorcy) stały dyżur. 

4. Załączniki 

Załącznik Nr 1 – Schemat funkcjonowania systemu HNS w państwie 

Załącznik Nr 2 – Schemat funkcjonowania systemu HNS w Ministerstwie Gospodarki Morskiej  



i Żeglugi Śródlądowej 

Załącznik Nr 3 – Wykaz danych teleadresowych Punktów Kontaktowych/Informacji HNS  

Załącznik Nr 4 – Wzór Dziennika działania Punktu Kontaktowego/Informacji HNS 

Załącznik Nr 5 – Wykaz i opis skrótów zawartych w Instrukcji 
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Schemat  
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Załącznik Nr 2  

 

 

Schemat funkcjonowania systemu HNS w Ministerstwie Gospodarki Morskiej  

i Żeglugi Śródlądowej 

 

 

 



Załącznik Nr 3  

 

Wykaz danych teleadresowych Punktów Kontaktowych/Informacji HNS
*)
  

 

„WZÓR” 

 

Lp. Instytucja 
Imię i nazwisko  

Kierownika PK/PI HNS 
Nr telefonu  

kontaktowego 
Nr fax Adres e-mail Adres OPAL 

       

       

       

 
*) Wypełnić według właściwości jednostki organizacyjnej, przedsiębiorcy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 4  

 

Dziennik działania  

Punktu Kontaktowego/Informacji HNS  

 

„WZÓR” 

 

Lp. 

Przekazanie zadania 

Treść zadania Podjęte działania Uwagi Data  

i godzina 
Nadawca Odbiorca 

 

   

   

 



Załącznik Nr 5 

 

Wykaz  

i opis skrótów zawartych w instrukcji
**) 

1) Dowództwo Operacyjne RSZ –  Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych; 

2) Dowództwo Generalne RSZ – Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych; 

3) Oddział KNPO – Oddział Koordynacji na Potrzeby Obronne;   

4) ZL- P4 – Zarząd Logistyki-P4; 

5) ZL-J4 – Zarząd Logistyki; 

6) ZPL-J4 – Zarząd Planowania Logistyki; 

7) Oddział IL i HNS – Oddział Interoperacyjności Logistycznej i HNS; 

8) STiRW-CKRW – Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk – Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk; 

9) WSzW – Wojewódzki Sztab Wojskowy. 

 

**)
 Wykaz i opis skrótów dostosować do właściwości jednostki organizacyjnej lub przedsiębiorcy sporządzającego Instrukcję 

Punktu Kontaktowego/Informacji HNS. 
 

 

 

 

 


		2016-06-01T16:33:24+0200




