
 

ZARZĄDZENIE Nr 6/2022 

Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 11 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie utworzenia Punktu Kontaktowego HNS  

w Uniwersytecie Wrocławskim  

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z . z 2021 r., poz. 478, z późn. 

zm.), w związku z  § 2 ust. 6- 7 i § 13 zarządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 30 

marca 2021 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego 

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 

1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 372 zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 1. W ramach wykonywanych w Uniwersytecie Wrocławskim zadań obronnych,  

w tym w celu realizacji zadań wynikających z obowiązków państwa-gospodarza oraz 

współpracy cywilno-wojskowej tworzy się w Uniwersytecie Wrocławskim Punkt 

Kontaktowy HNS (Host Nation Support), będący wsparciem przez państwo – gospodarza. 

  2. Wsparcie przez państwo-gospodarza (Host Nation Support) oraz współpraca 

cywilno-wojskowa (Civil-Military Cooperation) to wojskowa i cywilna pomoc świadczona  

w czasie pokoju, sytuacji kryzysowych, konfliktów i wojny przez państwo-gospodarza 

sojuszniczym siłom zbrojnym i organizacjom Sojuszu Północnoatlantyckiego (North 

Atlantic Treaty Organization – NATO), które są rozmieszczone, wykonują zadania lub 

przemieszczają się przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

§ 2.1. Stałą obsadę Punktu Kontaktowego HNS stanowią Kierownik Działu Spraw 

Obronnych oraz dwóch pracowników Działu Spraw Obronnych. 

2. W razie potrzeby uruchomienia Punktu Kontaktowego HNS w godzinach pracy 

decyzję o: miejscu pracy, imiennym wyznaczeniu osób spośród stałej obsady do pracy 

Punktu Kontaktowego HNS, ewentualnej potrzebie pracy w systemie dyżurowym 

podejmuje Rektor. 

3. W razie potrzeby uruchomienia Punktu Kontaktowego HNS po godzinach pracy  

i w dni wolne od pracy Dyrektor Generalny na polecenie Rektora, powiadamia wskazane 

przez Rektora osoby ze składu stałej obsady Punktu Kontaktowego HNS  

o konieczności stawienia się w miejscu pracy w celu uruchomienia Punktu Kontaktowego 

HNS. 

 

§ 3. Upoważnia się osoby stanowiące stałą obsadę Punktu Kontaktowego HNS do 

koordynowania czynności w zakresie wsparcia państwa-gospodarza, udzielanego 

wojskom sojuszniczym i organizacjom NATO na terenie Uniwersytetu Wrocławskiego. 

 

§ 4.1. Zobowiązuje się Prorektorów, Dziekanów i Dyrektorów, kierowników jednostek 

organizacyjnych Uniwersytetu do realizacji zadań wsparcia państwa-gospodarza  

w obszarach pozostających w ich kompetencjach, w ścisłej współpracy z Punktem 

Kontaktowym HNS. 

2. Zadania wsparcia państwa-gospodarza mogą dotyczyć w szczególności udostępniania 

niezbędnych informacji, środków materiałowych i usług.  

 

§ 5.1. Zobowiązuje się Kierownika Działu Spraw Obronnych do ujęcia tematyki 

dotyczącej HNS w organizowanych w Uniwersytecie szkoleniach obronnych.  

2. W ramach szkoleń z zagadnień HNS należy: 

1) przygotowywać podległe struktury do sprawnego uruchamiania  

i prowadzenia wsparcia państwa-gospodarza; 

2) doskonalić przygotowane i zapisane w planach, kartach realizacji zadań 

operacyjnych i innych dokumentach dotyczących pozamilitarnych 



przygotowań obronnych rozwiązania planistyczne i organizacyjne związane  

z udzielaniem wsparcia państwa-gospodarza; 

3) dokonywać analizy możliwości wsparcia państwa-gospodarza  

z uwzględnieniem posiadanych zasobów. 

 

§ 6. Zobowiązuje się Kierownika Działu Spraw Obronnych do sporządzenia Instrukcji 

Punktu Kontaktowego HNS. 

 

§ 7. Nadzór nad wykonaniem niniejszego zarządzenia powierza się Dyrektorowi 

Generalnemu. 

 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

prof. dr hab. Przemysław Wiszewski 

R E K T O R 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


