Załącznik nr 1
do Zarządzenia Rektora Nr 147/2021
z dnia 31 sierpnia 2021 roku

INSPEKTOR OBRONY CYWILNEJ I SPRAW OBRONNYCH

ZATWIERDZAM

INSTRUKCJA
PUNKTU KONTAKTOWEGO
Host Nation Support – HNS
w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie
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Niniejsza instrukcja została opracowana na podstawie Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Rolniczego
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 31 sierpnia 2021 roku w sprawie utworzenia Punktu
Kontaktowego Host Nation Support (HNS) w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie w oparciu o pismo Ministerstwa Edukacji i Nauki Nr BM-WSO.2541.4.2021.MP z dnia
20 lipca 2021 r.

2

1. Zasady ogólne
1.1 Wsparcie przez państwo-gospodarza – 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 Zakres zadań i zobowiązań przyjętych do realizacji przez państwo-gospodarza na rzecz Sił
Zbrojnych państw wysyłających i dowództw NATO jest określany w porozumieniach i dotyczy
on między innymi:
a) działalności prewencyjnej i zapewnieniu bezpieczeństwa,
b) udostępniania rejonów oraz infrastruktury na potrzeby ześrodkowania i zakwaterowania
wojsk,
c) realizacji funkcji transportowych, w tym: zapewnienia możliwości wykorzystania sieci
transportowej, wydzielonej do przyjęcia sił i środków państwa wysyłającego, udzielania
pomocy w zakresie organizacji przemieszczania wojsk i środków zaopatrzenia,
d) zapewnienia dostępu do usług zakwaterowania, remontowych, przeciw pożarowych,
socjalno-bytowych, sanitarno-higienicznych, teleinformatycznych,
e) dostępu do źródeł energii, mediów, żywności, paliw, środków materiałowych,
f) zapewnienia pomocy medycznej,
g) zapewnienia obsługi prasowej, pomocy prawnej i innych form wsparcia sił sojuszniczych.
2.
Cele
2.1 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 granice, zgodnie
z wynegocjowanymi porozumieniami pomiędzy państwami wysyłającymi i NATO, a rządami
państw przyjmujących.
2.2 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 HNS współdziałającego z komórkami i jednostkami organizacyjnymi
Ministerstwa Obrony Narodowej oraz, za pośrednictwem Departamentu Strategii i Planowania
Obronnego MON, z Punktami Kontaktowymi pozamilitarnych struktur obronnych państwa (PK
HNS UR w Krakowie).
2.3 MON informuje o niezbędnych przedsięwzięciach jakie należy podjąć dla skutecznego
i prawidłowego wykonania zobowiązań międzynarodowych, wiążących się z udzieleniem
wsparcia w obszarach: oświata i wychowanie oraz szkolnictwo wyższe i nauka.
2.4 Podstawowym zadaniem Ministra Edukacji i Nauki realizowanym w systemie bezpieczeństwa
narodowego jest zapewnienie bezpieczeństwa działów administracji rządowej: oświata
i wychowanie oraz szkolnictwo wyższe i nauka, jako nadrzędnego interesu państwa oraz udział
w kierowaniu i wykonywaniu zadań na rzecz obronności, w tym udzielanie wsparcia HNS
sojuszniczym siłom wzmocnienia w zakresie zabezpieczenia ich potrzeb bytowych na terytorium
Polski, w zakresie swojej właściwości.
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2.5 Jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Edukacji i Nauki lub przez niego nadzorowane,
wyznaczają Punkty Kontaktowe HNS, które współpracują i wymieniają informacje z Punktem
Kontaktowym HNS w Ministerstwie Edukacji i Nauki.
3. Zadania Punktu Kontaktowego HNS Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie
Do zadań PK HNS UR w Krakowie należą w szczególności:
1) tworzenie warunków organizacyjnych kierowania i funkcjonowania HNS;
2) utworzenie i utrzymywanie punktu kontaktowego HNS;
3) utworzenie i utrzymywanie punktu konsultacyjnego HNS;
4) zapewnienie właściwego działania punktu kontaktowego HNS, w tym zabezpieczenie ciągłości
obsady kadrowej oraz aktualizacji instrukcji Punktu Kontaktowego HNS;
5) koordynowanie realizacji zadań HNS w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie w zakresie przygotowania i udzielania wsparcia wojskom sojuszniczym;
6) utrzymywanie gotowości do gromadzenia, przetwarzania i przekazywania informacji
na potrzeby HNS;
7) współdziałanie w sprawach dotyczących realizacji zadań HNS z Punktem Kontaktowym HNS
Ministerstwa Edukacji i Nauki;
8) organizowanie współdziałania z Punktami Kontaktowymi HNS uczelni krakowskich;
9) realizacja zadań HNS przekazywanych przez PK HNS MEiN;
10) zbieranie i prowadzenie wymiany informacji oraz składanie meldunków sytuacyjnych do PK
HNS MEiN;
11) dokonywanie na bieżąco analizy możliwości wsparcia z uwzględnieniem posiadanych
zasobów;
12) bilansowanie potrzeb niezbędnych do realizacji zadań HNS;
13) inicjowanie współdziałania przy wykonywaniu zadań HNS na terenie Uczelni;
14) określanie priorytetów wykonywania zadań HNS;
15) wymiana informacji i współdziałanie oparte o System SD MEiN.
4. Zasadnicze regulacje prawne
1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483 ze zmianami);
2) Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 12 maja 2020 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 1995 r. (Dz. U.
z 1998 r. Nr 97, poz. 605);
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7)

Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U.
z 2018 r. poz. 2110);
8) Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 ze zmianami);
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. 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).
Dokumenty, o których mowa w pkt 4 lit. c-f zostały ratyfikowane za uprzednią zgodą wyrażoną
w ustawie, zgodnie z artykułem 91 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, i mają pierwszeństwo przed
narodowymi dokumentami ustawodawczymi w razie powstania sprzeczności z ich postanowieniami.
5. Załączniki
Załącznik nr 1 – Obsada Punktu Kontaktowego HNS (PK HNS) – Dane osób upoważnionych
do reprezentowania PK HNS.
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