
ZARZĄDZENIE NR W.0050.17.2018 
WÓJTA GMINY PRZESMYKI

z dnia 23 lipca 2018 r.

w sprawie Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa - Gospodarza Wójta Gminy Przesmyki

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 
zmiany: poz. 1000, 1349), w związku z art. 20 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 14301)) oraz zarządzenia Nr 175 Wojewody 
Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa - Gospodarza oraz 
ustanowienia Pełnomocnika Wojewody Mazowieckiego do spraw HNS i Wytycznych Wojewody Mazowieckiego 
z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie realizacji zadań obronnych z zakresu przygotowania i koordynacji wsparcia 
państwa-gospodarza, Sojuszniczych Sił Zbrojnych w czasie pokoju, sytuacji kryzysowych i wojny, wykonujących 
zdania lub przemieszczających się przez teren województwa mazowieckiego, zarządza się, co następuje:

§ 1. Tworzy się w Urzędzie Gminy Przesmyki punkt kontaktowy wsparcia państwa-gospodarza (Host Nation 
Support - HNS), zwany dalej „Punktem Kontaktowym HNS Wójta Gminy Przesmyki", działający na terenie 
Gminy Przesmyki.

§ 2. Punkt Kontaktowy HNS Wójta Gminy Przesmyki współpracuje z Punktem Kontaktowym HNS Wojewody 
Mazowieckiego oraz Punktami Kontaktowymi HNS na terenie województwa mazowieckiego w celu zapewnienia 
wsparcia Sojuszniczym Siłom Zbrojnym (SSZ) w czasie pokoju, w sytuacjach kryzysowych i w czasie wojny, 
wykonującym zadania lub przemieszczającym się na terenie Gminy Przesmyki.

§ 3. Bieżącą realizację zadań Punktu Kontaktowego HNS Wójta Gminy Przesmyki zapewnia stanowisko do 
spraw obsługi Kancelarii Ogólnej i zarządzania kryzysowego oraz Stały Dyżur Wójta Gminy ustanowiony 
odrębnym zarządzeniem.

§ 4. Kierowników komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Przesmyki oraz gminnych jednostek 
organizacyjnych zobowiązuje się do ścisłej współpracy z Punktem Kontaktowym HNS Wójta Gminy Przesmyki 
podczas realizacji zadań wsparcia państwa - gospodarza w obszarach pozostających w ich kompetencjach.

§ 5. Wprowadza się do stosowania Instrukcję Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa - Gospodarza Wójta 
Gminy Przesmyki, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Osoby upoważnione do pracy w ramach działania Punktu Kontaktowego HNS Wójta Gminy Przesmyki 
reprezentują wójta w kontaktach z przedstawicielami wojsk polskich i sojuszniczych, przebywających na terenie 
gminy oraz kierownikami jednostek organizacyjnych, niezbędnych do prawidłowego wywiązywania się 
Rzeczypospolitej Polskiej z przyjętych zobowiązań międzynarodowych. Podejmują czynności organizacyjne 
w zakresie przygotowania pobytu wojsk sojuszniczych na administrowanym terenie oraz wykonują bieżące zadania 
PK HNS Wójta Gminy (opracowanie niezbędnej dokumentacji, prowadzenie i aktualizacja zbioru danych gminy, 
dotyczących zasobów przewidzianych do wydzielenia na potrzeby realizacji zadań wynikających z obowiązku 
państwa-gospodarza).Wzór upoważnienia określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

1) zmiany: poz.  2217, z 2018 r. poz. 138 i 2183.
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§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Przesmyki

Andrzej Skolimowski
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr W.0050.17.2018

Wójta Gminy Przesmyki

z dnia 23 lipca 2018 r.

INSTRUKCJA PUNKTU KONTAKTOWEGO WSPARCIA PAŃSTWA-GOSPODARZA WÓJTA 
GMINY PRZESMYKI

§ 1. Podstawę prawną przygotowana instrukcji stanowią: § 2 zarządzenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 
26 kwietnia 2018 r. w sprawie Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa - Gospodarza oraz ustanowienia 
Pełnomocnika Wojewody Mazowieckiego do spraw HNS oraz Wytyczne Wojewody Mazowieckiego z dnia 
15 maja 2018 r. w sprawie realizacji zadań obronnych z zakresu przygotowania i koordynacji wsparcia przez 
państwo-gospodarza, sojuszniczych sił zbrojnych w czasie pokoju, sytuacji kryzysowych i wojny, wykonujących 
zadania lub przemieszczających się przez teren województwa mazowieckiego.

§ 2. Punkt Kontaktowy HNS dalej (PK HNS) tworzy Wójt Gminy Przesmyki, na bazie struktury

organizacyjnej Urzędu Gminy Przesmyki, tj. stanowiska do spraw obsługi Kancelarii Ogólnej i zarządzania 
kryzysowego oraz Stałego Dyżuru Wójta Gminy Przesmyki.

§ 3. PK HNS Wójta Gminy Przesmyki powołuje się w celu:

1) koordynowania prac w zakresie przygotowania i udzielania wsparcia wojskom sojuszniczym w obszarach 
ujętych w § 6 Wytycznych Wojewody Mazowieckiego;

2) współdziałania z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie Punktów Kontaktowych HNS organu 
nadrzędnego, sąsiednich organów szczebla równorzędnego oraz utworzonych w innych jednostkach 
organizacyjnych na terenie województwa mazowieckiego;

3) współdziałania z Wojskowymi Komendantami Uzupełnień, w zakresie koordynowania planowanego pobytu 
i przemieszczenia określonych jednostek wojsk sojuszniczych, na terenie powiatu;

4) współdziałania z przedstawicielami sojuszniczych sił zbrojnych przebywających lub przemieszczających się na 
administrowanym terenie;

5) przekazywania decyzji, poleceń i wniosków w ramach realizacji zadań wsparcia;

6) przyjmowania informacji o uruchomieniu zadań operacyjnych dot. HNS;

7) organizowania współdziałania z sąsiednimi jednostkami administracji publicznej;

8) wymiany danych teleadresowych z punktami kontaktowymi HNS sąsiednich jednostek;

9) informowania lokalnej społeczności o pobycie sojuszniczych sił zbrojnych;

10) uzgadniania działania gmin z terenu powiatu;

11) udostępniania miejsc postojów i odpoczynku jednostkom wojsk sojuszniczych;

12) pomocy w osłonie technicznej kolumn, ochronie przeciwpożarowej, ochronie środowiska oraz szacowaniu 
strat i szkód.

§ 4. PK HNS Wójta Gminy Przesmyki tworzy się w czasie stałej gotowości obronnej Państwa na etapie 
poprzedzającym przybycie wojsk sojuszniczych na terytorium RP.

§ 5. Ustala się, że lokalizacja funkcjonowania PK HNS Wójta Gminy Przesmyki zarówno w okresie 
przygotowania punktu kontaktowego jak i w okresie uruchamiania zadań odbywa się w miejscu pracy osób, 
wchodzących w skład obsady punktu kontaktowego, tj. w Urzędzie Gminy Przesmyki, ul. 11 Listopada 13, 08-109 
Przesmyki

§ 6. PK HNS Wójta Gminy Przesmyki gromadzi i przechowuje informacje o potencjale, który może zostać 
wykorzystany na potrzeby wsparcia sojuszniczych sił zbrojnych.

§ 7. Dokumentacja PK HNS Wójta Gminy Przesmyki zawiera następujące dokumenty:

Id: F1456585-7A73-48A0-B21B-E594A0654B44. Przyjęty Strona 1



1) zarządzenie Nr .W.0050.17.2018 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 23 lipca 2018 r. w sprawie utworzenia Punktu 
Kontaktowego Wsparcia Państwa-Gospodarza (HNS) i określenia zasad jego funkcjonowania;

2) Instrukcję Punktu Kontaktowego Wsparcia Państwa-Gospodarza Wójta Gminy Przesmyki;

3) upoważnienia (pełnomocnictwa) do koordynacji wsparcia na terenie Gminy Przesmyki i do kontaktów 
z przedstawicielami wojsk sojuszniczych;

4) wykaz osób upoważnionych do pracy w ramach Punktu Kontaktowego HNS;

5) wykaz aktów prawnych obowiązujących w zakresie realizacji HNS;

6) wykaz Punktów Kontaktowych HNS i ich danych teleadresowych PK HNS, służb, inspekcji

i straży oraz Punktów Kontaktowych współpracujących;

7) dane o zasobach występujących na administrowanym terenie;

§ 7. Funkcjonowanie PK HNS Wójta Gminy Przesmyki realizowane jest w trybie stałego dyżuru.

§ 8. Praca na stanowisku PK HNS Wójta Gminy Przesmyki polega głównie na przyjmowaniu, rejestrowaniu, 
gromadzeniu i przekazywaniu stosownych informacji, w obszarze zadań zawartych w § 3.

§ 9. Praca na stanowisku PK HNS odbywa się na podstawie pisemnego upoważnienia Wójta Gminy Przesmyki, 
udzielonego osobom, wyznaczonym do realizacji zadań w ramach punktu kontaktowego.

§ 10. Wzór upoważnienia stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

 

 

Wójt Gminy Przesmyki

Andrzej Skolimowski
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr W.0050.17.2018

Wójta Gminy Przesmyki

z dnia 23 lipca 2018 r.

UPOWAŻNIENIE

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1257, zmiany z 2018 r. poz. 149 i 650), w celu realizacji zadań określonych w Wytycznych 
Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 maja 2018 r. 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 województwa mazowieckiego

upoważniam

Panią /Pana …………………………………………………, legitymującą/ego się dowodem osobistym 
………………………………………. do koordynowania / reprezentowania działań wsparcia państwa – 
gospodarza:

Wójta Gminy Przesmyki w kontaktach z przedstawicielami sojuszniczych sił zbrojnych, 
przebywającymi na terenie Gminy Przesmyki oraz z kierownikami jednostek organizacyjnych, 
niezbędnych do prawidłowego wywiązania się Rzeczypospolitej Polskiej z przyjętych zobowiązań 
międzynarodowych.

Osobie posługującej się niniejszym upoważnieniem należy udzielać wszelkiej pomocy oraz bieżącej

informacji o zasobach obronnych gminy, przewidywanych do wydzielenia na potrzeby realizacji zadań, 
wynikających z obowiązku państwa-gospodarza.

Niniejsze upoważnienie ważne jest na czas nieokreślony i nie może być przenoszone na inne osoby.

Upoważnienie jest ważne łącznie z dowodem osobistym.

………………………………………

(podpis i pieczątka organu)

 

 

Wójt Gminy Przesmyki

Andrzej Skolimowski
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