
ZARZĄDZENIE NR 120/2018 
STAROSTY ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

z dnia 15 października 2018 roku 
w sprawie Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) 

(wsparcie państwa-gospodarza)

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 19 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym 

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1459, poz. 1669, poz. 398) 

oraz § 3 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) i Zarządzenia Nr 146/10 Wojewody Łódzkiego z dnia 24 maja 

2010 r. w sprawie Punktów Kontaktowych Host Nation Support (HNS)

zarządza się, co następuje:

§ 1. W celu właściwej realizacji zadań wynikających z obowiązku państwa - gospodarza 

oraz w celu przygotowania organów i podmiotów do realizacji zadań związanych z pobytem 

i przemieszczaniem się wojsk sojuszniczych na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego, 

tworzy się Punkt Kontaktowy Host Nation Support zwany dalej „Punktem Kontaktowym HNS 

Starosty Łódzkiego Wschodniego" w składzie:

1) K ierownik Punktu Kontaktowego HNS - Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych, 

2) Zastępca Kierownika Punktu Kontaktowego HNS - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego, 

3) Członek Punktu Kontaktowego HNS - Inspektor ds. O i ZK.

§ 2. Punkty Kontaktowe HNS w miastach i gminach będą organizowane przez burmistrzów 

i wójtów w miarę potrzeb, w czasie przygotowywania rzeczywistych przedsięwzięć z udziałem 

wojsk sojuszniczych wymagających wsparcia.

§ 3. 1. Ustala się wytyczne Starosty Łódzkiego Wschodniego 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 teren powiatu 

łódzkiego wschodniego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2. Ustala się Instrukcję PK HNS zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.



§ 4. Upoważnia się Kierownika Punktu Kontaktowego HNS Starosty Łódzkiego Wschodniego 

do koordynowania wszelkich czynności organizacyjnych w zakresie przygotowania i pobytu 

wojsk obcych na obszarze powiatu łódzkiego wschodniego.

§ 5. Traci moc Zarządzenie nr 46/2010 Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 22 czerwca 

2010 r. w sprawie Punktów Kontaktowych HNS (Host Nation Support).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


