
ZARZĄDZENIE   NR  18/2015 

Wójta Gminy Rytwiany 

 

z dnia 19 maja 2015 r. 

 

w sprawie powołania Punktu Kontaktowego Host Nation Suport (HNS) 

 

 

 Na podstawie  art. 2, 18 ust. 4, art. 19 i 20 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.                                 

o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. 

poz. 144 z późn. zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 2, lit.c ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w 

ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. z dnia 4 lutego 2004 r. Nr 16, poz.152), 

oraz § 4 Zarządzenia nr 27/2015 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 26 marca 2015 r. w 

sprawie przygotowania organów administracji publicznej województwa świętokrzyskiego 

zakresie wsparcia państwa gospodarza (HNS) 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 W celu właściwej realizacji zadań związanych z pobytem i przemieszczaniem się 

wojsk sojuszniczych na terenie powiatu staszowskiego, tworzy się  Punkt Kontaktowy Host 

Nation Suport (HNS) zwany dalej Punktem Kontaktowym HNS w Urzędzie Gminy w 

Rytwianach w składzie: 

1. Kierownik Punktu Kontaktowego HNS -  Wójt Gminy Rytwiany 

2. Zastępca Kierownika Punktu Kontaktowego HNS – Inspektor  ds. Obronnych i 

Zarządzania Kryzysowego. 

                                                                        § 2 

 Bieżące zadania Punktu Kontaktowego HNS wykonuje Inspektor ds. Obronnych i 

Zarządzania Kryzysowego. 

                                                                       §3 

1. Instrukcja Punktu Kontaktowego HNS Wójta Gminy Rytwiany stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego zarządzenia. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/2015 

 z dnia 19 maja 2015 r. 

 

INSTRUKCJA PUNKTU KONTAKTOWEGO HNS WÓJTA GMINY RYTWIANY  

1. Niniejsza instrukcja została opracowana na podstawie Wytycznych Wojewody 

Świętokrzyskiego z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przygotowania warunków 

organizacyjnych i technicznych planowania oraz realizacji zadań obronnych z zakresu 

przygotowania i koordynacji wsparcia sojuszniczych sił wsparcia w czasie pokoju, kryzysu wojny, 

przemieszczających się lub wykonujących zadania na obszarze województwa świętokrzyskiego. 

 

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

 

a) Art. 117 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z 

póź. zm.), 

b) Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, 

c) Strategia Obronności Rzeczypospolitej Polskiej, 

d) 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 z póź. 

zm.) NATO SOFA, 

e) Umowa między Państwami-Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego oraz innymi Państwami 

uczestniczącymi w Partnerstwie dla Pokoju o Statusie ich sił zbrojnych oraz jej protokół dodatkowy, 

podpisane w Brukseli w dniu 19 czerwca 1995r. (Dz. U. z 1998 r., Nr 97, poz. 605) FdP SOFA, 

f) Protokół z dnia 28.08.1952 r. dotyczący Statusu Międzynarodowych Dowództw Wojskowych 

ustanowiony na podstawie Traktatu Północnoatlantyckiego sporządzony w Paryżu (Dz. U. z 2000 r., 

Nr 64, poz. 746), 

g) Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 144 z późn. zm.), 

h) Ustawa z dnia 23 września 1999 roku o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 1999 r., 

Nr 93, poz. 1063 z późn. zm.), 

i) Ustawa z dnia 22 czerwca 1995r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (tekst 

jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 41, poz. 398 z późn. zm.), 

j) Ustawa z dnia 23 sierpnia 2001 r. o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa 

realizowanych przez przedsiębiorców (Dz. U. z 2001 r., Nr 122, poz. 1320 z późn. zm.) 

k) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad 

wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. Uz2004r., Nr 16, poz. 152), 

1) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 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 z 2004 r. Nr 152, poz. 1599 z 

poź. zm.), 

m) 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), 

n) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz 

wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości 

organów w tych sprawach z dnia 27 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 741). 

o) 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 2005 r., Nr 6, poz. 

44), 

p) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie przypadków i trybu 

zwrotu podatku od towarów i usług siłom zbrojnym, wielonarodowym kwaterom dowództwom oraz 

ich personelowi cywilnemu (Dz. U. z 2004 r., Nr 89, poz. 850 z późn. zm.). 


