
ZARZĄDZENIE NR 103/2022 

Starosty Kieleckiego 

z dnia 28 czerwca 2022 r. 

 

w sprawie powołania Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) tworzonego w celu 

wykonywania zadań wynikających z obowiązków państwa – gospodarza, związanych z pobytem 

sojuszniczych sił wzmocnienia na terenie Powiatu Kieleckiego. 

 

Na podstawie art. 17 i 22 pkt 4 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie 

i administracji rządowej w województwie (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 135), art. 30 i 808 ustawy 

z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. z 2022 r. poz. 655) oraz art. 23b i 23e-g 

ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zasadach ich przemieszczania się przez terytorium oraz zasadach 

udzielania pomocy wojskom sojuszniczym i organizacjom międzynarodowym (tj. Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2110 ze zm.), § 2 pkt 3, § 3 ust. 1 pkt 3, § 4 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów 

z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie sposobu wykonywania zadań w ramach obowiązku obrony 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 875) oraz Zarządzenia Nr 66/2022 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 

10 czerwca 2022 r., zarządza się co następuje: 

§ 1 

 W celu właściwej realizacji zadań związanych z pobytem i przemieszczaniem się 

sojuszniczych sił wzmocnienia na terenie Powiatu Kieleckiego, tworzy się w Starostwie 

Powiatowym w Kielcach Punkt Kontaktowy Host Nation Support (HNS) zwany dalej Punktem 

Kontaktowym HNS w składzie: 

1. Kierownik Punktu Kontaktowego HNS – Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego, 

2. Zastępca Kierownika Punktu Kontaktowego HNS – starszy inspektor Biura Zarządzania 

Kryzysowego, 

3. Członek Punktu Kontaktowego HNS - inspektor Biura Zarządzania Kryzysowego, 

4. Członek Punktu Kontaktowego HNS - inspektor Biura Zarządzania Kryzysowego. 

§ 2 

Osoby, o których mowa w § 1 niniejszego zarządzenia muszą posiadać pisemne 

upoważnienie Starosty Kieleckiego do reprezentowania Starosty Kieleckiego w kontaktach  

z przedstawicielami wojsk własnych i sojuszniczych, dotyczących realizacji wsparcia. 

§ 3 

 Bieżąca realizacja zadań Punktu Kontaktowego HNS prowadzona jest przez Biuro 

Zarządzania Kryzysowego. 

 



§ 4 

Punkt Kontaktowy zgodnie z określonymi w dniu 18 kwietnia 2021 r. zasadami 

funkcjonowania Centralnej Bazy Danych HNS (CBD HNS) w celu realizacji zadań wsparcia przez 

państwo-gospodarza na terenie województwa świętokrzyskiego znak: BiZK.III.658.12.2021, 

zobowiązuje się do bezpośredniego przekazywania informacji niezbędnych do uzupełniania 

bazy danych HNS Wojewody Świętokrzyskiego. 

§ 5 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Zarządzania Kryzysowego. 

§ 6 

Dane adresowe do pracy w ramach punktu kontaktowego HNS: 

 numer telefonu 41 200 12 40 

 e-mail: kryzys@powiat.kielce.pl 

 Adres służbowy do korespondencji:  Starostwo Powiatowe w Kielcach 

ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce  

§ 7 

Traci moc Zarządzenie nr 51/2015 Starosty Kieleckiego z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie  

w sprawie powołania Punktu Kontaktowego Host Nation Support (HNS) tworzonego w celu 

wykonywania zadań wynikających z obowiązków państwa – gospodarza, związanych z pobytem 

sojuszniczych sił wzmocnienia na terenie Powiatu Kieleckiego. 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

STAROSTA 

Mirosław Gębski 
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