
Zarządzenie Nr 6/2020 

Prezydenta Miasta Konina 

z dnia 9 stycznia 2020 roku 

 

w sprawie wsparcia pobytu działań wojsk sojuszniczych na terytorium 

kraju gospodarza /HOST NATION SUPPORT - HNS/  

- utworzenia Punktu Kontaktowego HNS na terenie miasta Konina 

 

 

Na podstawie  art. 30 ust. 1 i 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U.  2019 r. poz. 506 ze zm.)  art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz.511 ze zm.) w związku z art. 19 ustawy  

z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechny obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej  

(Dz.U. z 2019r., poz. 1541 ze zm.) i art. 5 ustawy 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) zarządza się, co 

następuje: 

 

§ 1. 

 

Tworzy się w Urzędzie Miejskim w Koninie w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego, Punkt Kontaktowy HNS- wsparcia pobytu działań wojsk sojuszniczych na 

terenie miasta Konina, w składzie: 

1. Paweł Figurski – Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Urzędu Miejskiego w Koninie. 

2. Jacek Kruszyński – Zastępca Kierownika Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 

Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Koninie. 

3. Ewa Wróblewska – Inspektor w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Urzędu Miejskiego w Koninie.    

 

§ 2. 

 

Do głównych zadań Punktu Kontaktowego HNS  należeć będzie: 

1. Umożliwienie udostępnienia terenów i nieruchomości na czasowe rozmieszczenie 

sojuszniczych i własnych jednostek wojskowych oraz  magazynowanie uzbrojenia, 



urządzeń i środków materiałowych. 

2. Wykorzystanie miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 

3. Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej i kontroli przestrzegania przez sojuszników 

przepisów o ochronie środowiska. 

4. Współpraca wojskowych organów porządkowych z Komendą Miejską Policji w Koninie. 

5. Bieżąca współpraca z wydzielonymi przedstawicielami -ekspertami ds HNS. 

6. Pozyskiwanie niezbędnych charakterystyk techniczno – eksploatacyjnych urządzeń   

i obiektów hydrotechnicznych. 

7. Pozyskiwanie dostępnych baz danych pod kątem przydatności i możliwości ich 

wykorzystania na potrzeby HNS. 

8. Analizowanie potencjalnych zagrożeń miasta mogących mieć wpływ na współpracę 

cywilno – wojskową. 

9. Prowadzenie niezbędnej dokumentacji związanej z funkcjonowaniem Punktu 

Kontaktowego HNS. 

10. Inne zadania ,które będą dotyczyć prawidłowej realizacji zadania w zakresie wsparcia 

pobytu wojsk sojuszniczych na terenie miasta Konina. 

 

§ 3. 

 

Do realizacji w imieniu Prezydenta Miasta Konina zadań wynikających z obowiązków 

Punktu Kontaktowego  HNS oraz opracowania dokumentacji wyznaczam  pana Pawła 

Figurskiego - Kierownika Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu 

Miejskiego w Koninie.  

 

§ 4. 

 

Traci moc Zarządzenie Nr 4/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 12 stycznia 2017 r.  

w sprawie wsparcia pobytu działań wojsk sojuszniczych na terytorium kraju gospodarza 

/HOST NATION SUPPORT - HNS/ - utworzenia Punktu Kontaktowego HNS na terenie 

miasta Konina. 

 

 

 

 

 

 



§ 5. 

 

Nadzór nad wykonaniem Zarządzenia będę sprawował osobiście. 

 

§ 6. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

      Prezydent Miasta Konina 

              

      Piotr Korytkowski 
 


