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Wójta Gminy Imielno
z dnia 11 kwietnia 2016 r.

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 i wojny, przemieszczających się lub wykonujących zadania na obszarze
gminy !mielno.

Rozdział I
Zasady ogólne

Na podstawie art. 20 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 144 z późno zm.)
oraz S 3 ust.1 pkt 2 i 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 2004 r.Nr 16, poz. 152) ustala się co następuje:

l.Wsparcie przez państwo gospodarza I(Host Nation Suport) zwane dalej "HNS"
to cywilna i woj skowa pomoc udzielana przez państwo gospodarza w czasie pokoju,
kryzysu i wojny sojuszniczym siłom wzmocnienia i organizacjom, które
są rozmieszczone, wykonują zadania lub przemieszczają się przez terytorium
państwa gospodarza. Dotyczy w szczególności przedsięwzięć związanych
ze wsparciem logistycznym, w tym: medycznym, materiałowym i technicznym,
a także infrastrukturą oraz transportem i ruchem wojsk. Obejmuje również prawne
i finansowe aspekty wsparcia sił zbrojnych państw wysyłających, ochronę wojsk,
ochronę środowiska, łączność, wsparcie geograficzne i elementy współpracy
cywilno-wojskowej, a także problematykę realizacji zamówień i dostaw środków
zaopatrzenia oraz świadczenia usług w ramach wykonywania obowiązków państwa
gospodarza.

2.Celem wsparcia przez państwo gospodarza jest zapewnienie pomocy dowódcy wojsk
sojuszniczych sił wzmocnienia w osiągnięciu odpowiedniego poziomu sprawności i
efektywności ekonomicznej realizowanych zadań, operacji lub ćwiczeń na obszarze
kraju przyjmującego. Realizacja celu obejmuje zarówno etapy przyjęcia oraz pobytu
jak i przemieszczania skierowanych sił zbrojnych państw wysyłających.

3.Rzeczypospolita 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 wypełnienia tego
zobowiązania jest przygotowanie, a w sytuacjach tego wymagających uruchomienie,
systemu HNS. Żeby sprawnie funkcjonował system wsparcia, niezbędnym jest

lHost Nation (Państwo gospodarz) - państwo zapewniające na własnym terytorium warunki do
przemieszczania się i podtrzymywania zdolności bojowej wielonarodowym, sojuszniczym siłom zbrojnym.



zagwarantowanie udziału w nIm sił zbrojnych państwa gospodarza, organów
administracji publicznej i niektórych innych podmiotów i instytucji.

4.Przedsięwzięcia zapeWnIa]ące udzielenie wsparcia, realizowanego w ramach
obowiązków państwa gospodarza zostały włączone do zadań obronnych
Rzeczypospolitej Polskiej i w konsekwencji dotyczą całego systemu obronnego
Państwa, wszystkich jego struktur, a także poszczególnych szczebli władzy
i administracji publicznej oraz przedsiębiorców. Wsparcie udzielane w czasie
pokoju, głównie podczas wspólnego prowadzenia ćwiczeń sojuszniczych na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przeważającej mierze będzie realizowane
przez Siły Zbrojne RP. W zależności od potrzeb, w organizację i udzielanie wsparcia
mogą być także zaangażowane organy administracji publicznej oraz przedsiębiorcy,
w zakresie wynikającym z właściwych umów i porozumień. Podczas kryzysu
i w czasie wojny realizacja zadań wynikających z obowiązków państwa gospodarza,
będzie związana z uruchamianiem przedsięwzięć ujętych w planach operacyjnych,
opracowanych w Siłach Zbrojnych RP i w pozamilitamym systemie obronnym
Państwa. Odpowiedzialność za zabezpieczenie sił, kierowanych do wykonania
zadań w ramach operacji i ćwiczeń sojuszniczych, ponosi państwo wysyłające.
Wsparcie udzielane przez Rzeczpospolitą Polską w ramach HNS stanowić będzie
jedynie uzupełnienie potencjału wydzielonego przez to państwo, a wielkość tego
uzupełnienia będzie uzależniona od bieżących możliwości państwa polskiego.
Zakres wsparcia udzielanego w ramach HNS jest zawsze przedmiotem negocjacji,
których wynikiem są stosowne porozumienia2, określające faktyczne rozmiary
i warunki realizacj i tego wsparcia.

S.Obszary wsparcia obejmują w szczególności:
a)Działalność prewencyjną zapewniającą siłom sojuszniczym bezpieczeństwo oraz
ochronę przed działalnością dywersyjno-sabotażową i penetracją,

b)Udostępnianie rejonów i infrastruktury dla potrzeb ześrodkowania
zakwaterowania wojsk oraz składów do magazynowania ich uzbrojenia i sprzętu
wojskowego, zapasów środków bojowych, materiałowych, technicznych
i wyposażenia,
c)Zapewnienie możliwości wykorzystania wydzielonej sieci transportowej do
przyjęcia sił i środków, udzielenie pomocy w zakresie organizacji przemieszczania z
punktów przyjęcia do rejonów wykonywania zadań, umożliwienie zaopatrywania
uzupełniąjącego,
d)Zabezpieczenie przybyłych wojsk w sprzęt, środki materiałowe i usługi w zakresie
zakwaterowania, stworzenia odpowiednich warunków socj alno- bytowych, sani tarno-
higienicznych, kulturalnych i rekreacyjnych oraz wyposażenie miejsc działania (pracy),
e)Udzielenie pomocy w pracach konserwacyjno-remontowych sprzętu, dostępności
artykułów żywnościowych, wody, energii elektrycznej oraz cieplnej, gazu,
f)Udostępnienie źródeł zaopatrzenia w podstawowe materiały pędne i smary,
g)Zapewnienie pomocy medycznej, w tym ewakuację chorych i rannych,
h)Pomocy w zatrudnianiu pracowników cywilnych do zabezpieczenia funkcjonowania
tworzonych baz, realizacji napraw, konserwacji i obsługi sprzętu oraz ochrony
przeciwpożarowej,
i)Udostępnienie systemów informacyjnych i łączności,
j)Udostępnianie infonnacji o wymaganiach administracji rządowej i samorządowej,
dotyczących obowiązującego w Polsce prawa, spraw porządkowych, ochrony
środowiska,

2. Porozumienie Techniczne i Wspólne Porozumienia Wdrożeniowe. (TA - Technical Arrangement, JIA - Joint
Implementation Arrangement).



k)Gromadzenie oraz aktualizację informacji i danych o zasobach obronnych
niezarezerwowanych na mobilizacyjne i wojenne potrzeby własnych sił zbrojnych,
a możliwych do wykorzystania w ramach udzielanego wsparcia,
l)Obsługę prasową oraz pomoc prawną.

1. Zasadnicze dokumenty odniesienia:

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 późno 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 1995 r.,
(Dz. U. z 1998 r., Nr 97, poz. 605) PdP 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 1967 r., o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 144 z późno 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 późno zm.),

i)Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r., o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej (tekst jednolity Dz. U. Z 2005 r., Nr 41, poz. 398 z późno 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 późno
zm.)

k)Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 2004 r. w sprawie ogólnych zasad
wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony (Dz. U. z 2004 r.,
Nr 16, poz. 152),

I)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 poźn. 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 i dowództwom oraz ich personelowi cywilnemu (Dz. U. z 2004 r., Nr 89,
poz. 850 z późno zm.).



2. Podstawowe zasady obowiązujące podczas udzielania wsparcia ujęte w dokumentach
odniesienia:
a)Administracja publiczna państwa gospodarza ponosi odpowiedzialność za

przygotowanie i realizację zadań HNS,
b)Działalność organów władzy publicznej związaną z przygotowaniem i pobytem na

terytorium naszego kraju koordynowana jest przez Ministra Obrony Narodowe?,
c)Uzupełnianie i wsparcie Sił Sojuszu jest realizowane w oparciu o narodowe prawo,

z uwzględnieniem realnych możliwości danego państwa,
d)Respektowanie uprawnień dowódców NATO do określania wymagań w zakresie HNS

i zawierania umów w imieniu państwa wydzielającego wojska w skład kontyngentu,
e)Podczas pobytu na terytorium naszego kraju wojska obce są obowiązane do

przestrzegania prawa polskiego,
f)Żołnierze wojsk obcych i ich personel cywilny w sprawach dyscyplinarnych podlegają

przepisom dyscyplinarnym strony wysyłającej; w sprawach karnych
o czyny popełnione na terytorium naszego kraju podlegają jurysdykcji sądów
polskich,

g)Nabywanie na terytorium naszego kraju towarów i usług odbywa się na tych samych
zasadach i z zasady - przez te same organy, które dokonują zakupów na potrzeby Sił
Zbrojnych RP,

h)Organy porządkowe postępują w stosunku do żołnierzy wojsk obcych według zasad
obowiązujących w stosunku do żołnierzy SZ RP,

i)Osoby fizyczne, osoby prawne lub niepaństwowe jednostki organizacyjne niemające
osobowości prawnej mogą dochodzić swoich roszczeń z tytułu szkód wyrządzonych
im przez wojska obce lub personel cywilny kierując roszczenie do Ministra Obrony
Narodowej,

j)Żołnierze wojsk obcych i ich personel cywilny korzystają ze świadczeń zdrowotnych
udzielanych przez zakłady opieki zdrowotnej za odpłatnością,

k)Pojazdy wojsk obcych są dopuszczone do ruchu na terytorium naszego kraju zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie polskimi przepisami,

I)Pojazdy wojsk obcych kwalifikowane do grup pojazdów, od których wymagana jest na
terenie naszego kraju opłata drogowa, mogą być z tej opłaty zwolnione przez
Ministra Obrony Narodowej. Kierowcy tych pojazdów ponoszą wówczas opłatę za
przej azd autostradami płatnymi,

m)Przewozy wojsk obcych koleją odbywają się na takich samych zasadach jak przewozy
woj sk własnych,
n)Kontraktowanie usług i dostaw realizowane jest poprzez:
- kontrakty planowane zawczasu (w sytuacjach słabego rozeznania w przyszłych
działaniach oraz szacunkowe określenie potrzebnych świadczeń. Kontrahenci
opłacani są za pomocą zaliczek, utrzymują określony stan gotowości do udzielenia
przewidywanych dostaw i usług. Stosuje się opłaty podstawowe, stanowiące
minimalne sumy rekompensujące nakłady poniesione przez dostawcę, gdyby nie
doszło do realizacj i kontraktu z przyczyn losowych oraz opłatę bodźcową za dobre
wykonanie dostawy lub usługi),
- kontrakty doraźne (stosuje się je, gdy nie jest wcześniej znany zakres, wymagania
i miejsce potrzebnych świadczeń).

3Koordynacja polega na informowaniu organów władzy publicznej o przedsięwzięciach związanych
z pobytem wojsk obcych oraz uzgadnianiu z nimi tych przedsięwzięć.



RozdziałU

Rola Wójta Gminy Imielno i Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Busku
Zdroju w systemie wsparcia HNS

1. Wójt jest organizatorem i koordynatorem przedsięwzięć planistycznych i wykonawczych
oraz sprawuje nadzór w zakresie współdziałania właściwych do udzielania wsparcia
organów i innych podmiotów pozamilitarnej części systemu obronnego państwa
funkcjonujących w województwie oraz reprezentantem w lokalnych kontaktach
z przedstawicielami wojsk sojuszniczych.

-Gromadzi dane, prowadzi i aktualizuje bazę danych HNS,
-Ocenia lokalne możliwości realizacji zadań HNS,

-Informuje o możliwościach, zasadach i warunkach udzielenia wsparcia wg
właściwości,
-Bilansuje potrzeby i możliwości udzielenia wsparcia,

-Uczestniczy w rekonesansach oraz w przedsięwzięciach organizacyjnych (komitecie
koordynacyjnym, grupach rekonesansach, spotkaniach sojuszniczych grup
roboczych itp.),

-Przygotowuje dla sił sojuszniczych infrastrukturę oraz wydziela uzgodnione wcześniej
zasoby materiałowe i świadczenia usługowe,

-Zapewnia wdrożenie efektywnego systemu ewakuacji i zabezpieczenia medycznego od
momentu przekroczenia granicy do chwili opuszczenia terytorium kraju,

-Organizuje i zabezpiecza przemieszczanie sojuszniczych sił wzmocnienia do rejonów
przeznaczenia,

-Koordynuje realizację wsparcia przez podmioty cywilne w jednostce podziału
terytorialnego do czasu opuszczenia terytorium kraju przez wojska sojusznicze,
-Zapewnia funkcjonowanie Punktów Kontaktowych HNS (PK HNS).

2. Wójt, poprzez swoich przedstawicieli, staje się gwarantem wykonania przez wojska
sojusznicze wszystkich zobowiązań i umów zawartych w trakcie pobytu i przemieszczania
przez obszar gminy.

3. Komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień w Busku Zdroju, jako terenowy organ
wykonawczy Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, gromadzi informacje na potrzeby
realizacji przedsięwzięć wykonywanych w ramach obowiązków państwa-gospodarza oraz
używa przydzielonych sił i środków do wsparcia wojsk sojuszniczych;

- Współdziała z Wójtem w planowaniu i realizacji zadań HNS oraz szefem WSzW
w zakresie zabezpieczenia funkcji państwa gospodarza na obszarze Gminy Imielno,

-Pozyskuje i aktualizuje informacje o możliwych do wykorzystania zasobach
wojskowych i cywilnych,
-Uczestniczy w realizacji zadań na rzecz sił sojuszniczych,

-Pozyskuje informacje o zasobach wojskowych i cywilnych możliwych do
wykorzystania, a w szczególności o środkach materiałowych, infrastrukturze oraz
usługach,

-Aktualizuje dane o cywilnych i wojskowych zasobach obronnych obszaru województwa
oraz przesyła je do centralnej bazy danych,

-Uczestniczy w koordynacji i zabezpieczeniu transportu i ruchu wojsk własnych
sojuszniczych na obszarze Gminy Imielno.



•
Rozdział III

Zasady działania i współpracy jednostek organizacyjnych w planowaniu
i organizacji HNS.

1. Wymagania dotyczące planowania, utrzymania gotowości do udzielania wsparcia oraz
faktycznej realizacji wsparcia wojsk sojuszniczych, skutkują koniecznością organizacyjnego
przygotowania Urzędu Gminy w Imielnie do ich spełnienia.

2. Przygotowania, o których mowa w pkt. 1 powinny objąć w szczególności:
-Opracowanie podstawowych dokumentów planistycznych niezbędnych do szybkiego

i sprawnego uruchomienia HNS,
-Utworzenie punktu kontaktowego HNS, którego pracą kierowała będzie osoba, o

której mowa w rozdziale oraz wyznaczenie pracowników do jego obsługi,
-Szkolenie z zagadnień dotyczących HNS,

-Określenie i praktyczne wdrożenie zasad przekazywania informacji z
uwzględnieniem funkcjonujących lub planowanych do uruchomienia w różnych
'stanach gotowości obronnej państwa elementów systemu kierowania,

-Udzielanie organom wojskowym niezbędnych informacji o możliwościach jednostek
organizacyjnych funkcjonujących na administrowanym terenie.

3. Wymianę informacji i współdziałanie dla potrzeb HNS należy oprzeć na:

-Współdziałaniu z jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi organamI
tworzącymi punkty kontaktowe HNS na terenie Gminy Imielno,

-Funkcjonujących strukturach kierowania i służbach dyżurnych systemu zarządzania
kryzysowego na szczeblu gminy, gmin sąsiednich i szczebla powiatowego,

-Stałych dyżurach uruchamianych w określonych sytuacj ach.

Rozdział IV
Podsumowanie

Zadania, wynikające z przyjętych zobowiązań międzynarodowych, dotyczące
przygotowania oraz realizacji wsparcia sojuszniczych sił wzmocnienia przebywających na
obszarze państwa gospodarza są zadaniami niezwykle ważnymi dla realizacji celu, o którym
mowa w Rozdziale I pkt. 3 niniejszych wytycznych. Taki sam system organizują nasi
sojusznicy dla przyjęcia pomocy naszych Sił Zbrojnych, po wystąpieniu sytuacji
upoważniającej do jej udzielenia. Zbudowanie systemu wsparcia jest szczególnie istotne dla
skrajnych sytuacji kryzysowych zarówno militarnych jak i nie militarnych. Stąd niezbędnym
jest przygotowanie zawczasu upoważnionych przedstawicieli do reprezentowania organów
administracji publicznej, tak, by w danej sytuacji organizowanie i udzielanie wsparcia jak
najmniej absorbowało organ administracji publicznej.

W związku z faktem, iż gośćmi państwa polskiego są również inne wojska obce,
które uzyskały pozwolenie odpowiednich władz na pobyt i przemieszczanie przez obszar
RP, niniejsze wytyczne obowiązują również w zakresie wspierania wykonywanych przez
te woj ska przedsięwzięć.

Załączniki do Wytycznych:
Zał. Nr 1 "Schemat struktury organizacyjnej PK HNS Wójta Gminy Imielno.
Zał. Nr 2 "Upoważnienie - wzór"
Zał. Nr 3 "Dziennik działania PK HNS Wójta Gminy Imielno.
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