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DECYZJA NR 58

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ 

z dnia 25 lutego 2010 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika Komendanta Głównego Straży Granicznej do spraw planowania i realizacji 
zadań wsparcia państwa – gospodarza (HNS) oraz utworzenia w Komendzie Głównej Straży Granicznej 

Punktu Kontaktowego HNS

Na podstawie § 3 ust. 2 i 3 pkt 2 oraz § 5 ust. 1 pkt 5 
lit. b decyzji nr 52 Ministra Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji 
systemu wsparcia wojsk sojuszniczych przebywających na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przemieszczają-
cych się przez to terytorium oraz wsparcia wojsk własnych 
wysyłanych poza terytorium kraju ustala się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Pełnomocnika Komendanta Głównego 
Straży Granicznej do spraw planowania i realizacji 
zadań wsparcia państwa – gospodarza (Host Nation 
Support-HNS), zwanego dalej „Pełnomocnikiem KGSG 
ds. HNS”.

2. Funkcję Pełnomocnika KGSG ds. HNS powierza się 
Dyrektorowi – Szefowi Sztabu Komendanta Głównego 
Straży Granicznej.

§ 2.

Do zadań Pełnomocnika KGSG ds. HNS należy 
w szczególności:

1) reprezentowanie Komendanta Głównego Straży Gra-
nicznej w kontaktach z podmiotami działającymi na 
rzecz wsparcia państwa – gospodarza (HNS);

2) bieżąca współpraca z reprezentantami podmiotów, 
o których mowa w pkt 1, w szczególności z Pełnomoc-
nikiem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
do spraw HNS;

3) inicjowanie i przygotowywanie merytoryczne spotkań 
przedstawicieli Straży Granicznej z reprezentantami 
podmiotów uczestniczących w planowaniu i realizacji 
zadań związanych ze wsparciem państwa – gospodarza 
(HNS), poświęconych identyfikacji problemów oraz 
wyjaśnianiu wniosków i postulatów dotyczących 
współpracy, o której mowa w pkt 2; 

4) monitorowanie współpracy, o której mowa w pkt 2 
i przedstawianie Komendantowi Głównemu Straży 
Granicznej kierunków i propozycji działań w tym za-
kresie; 

5) nadzór nad realizacją zadań Punktu Kontaktowego HNS 
w Komendzie Głównej Straży Granicznej, zwanego 
dalej „PK HNS KGSG” oraz wyznaczanie osób do jego 
składu;

6) przekazywanie danych i dokumentacji dotyczących PK 
HNS KGSG, komórce organizacyjnej MSWiA właściwej 
w sprawach obronnych;

7) zapewnienie uczestnictwa przedstawicieli Komendan-
ta Głównego Straży Granicznej w pracach Pełnomoc-
nika Ministra Obrony Narodowej ds. HNS nad opraco-
waniem projektów porozumień międzynarodowych 
dotyczących zadań HNS;

8) nadzór nad organizacją i realizacją zadań przewidzia-
nych dla Straży Granicznej, określonych dla PK HNS 
KGSG w odrębnych przepisach, związanych z przegru-
powywaniem wojsk własnych i sojuszniczych oraz ich 
pobytem na terenie kraju, w tym kierowanie przedsta-
wicieli Straży Granicznej do udziału w pracach Naro-
dowego Centrum Koordynacji Ruchu Wojsk, a także 
w zależności od potrzeb, innych struktur organizacyj-
nych realizujących zadania HNS;

9) zapewnienia dostarczania informacji, które będą służyć 
do aktualizacji Centralnej Bazy Danych na potrzeby 
HNS prowadzonej w Ministerstwie Obrony Narodowej;

10) realizowanie innych zadań i poleceń zlecanych przez 
Komendanta Głównego Straży Granicznej w zakresie 
spraw, o których mowa w § 1 ust. 1.

§ 3.

1. W Komendzie Głównej Straży Granicznej tworzy się 
PK HNS KGSG, w którego skład wchodzą wyznaczeni 
funkcjonariusze Sztabu Komendanta Głównego Straży 
Granicznej i Zarządu Granicznego Komendy Głównej 
Straży Granicznej. 

2. Funkcjonariuszy do obsady PK HNS KGSG wyznacza 
Pełnomocnik KGSG ds. HNS w uzgodnieniu z Dyrek-
torem Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży 
Granicznej.

3. Obsługę organizacyjno-techniczną PK HNS KGSG za-
pewnia Sztab Komendanta Głównego Straży Granicz-
nej.

§ 4.

Do zadań PK HNS KGSG, należy w szczególności 
zapewnienie w okresie przegrupowania wojsk własnych 
i sojuszniczych oraz ich pobytu na terenie kraju:

1) sprawnego przekroczenia granicy państwowej woj-
skom własnym i sojuszniczym;

2) uczestnictwa w działaniach z zakresu rozpoznania po-
tencjalnych zagrożeń w strefie nadgranicznej;

3) udzielania pomocy pododdziałom wojskowym podczas 
wprowadzania do rejonów rozmieszczenia w strefie 
nadgranicznej;

4) udostępniania wojskom własnym i sojuszniczym in-
formacji dotyczących strefy nadgranicznej o terenie, 
miejscowych zasobach, ruchach ludności itp.;

5) uczestnictwa w organizacji osłony antyterrorystycznej 
wojsk, w ramach współdziałania z organami Sił Zbroj-
nych Rzeczypospolitej Polskiej;

6) skierowania przedstawicieli Straży Granicznej do udzia-
łu w pracach Narodowego Centrum Koordynacji Ruchu 
Wojsk, a także w zależności od potrzeb, innych struktur 
organizacyjnych realizujących zadania HNS.
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§ 5.

Kierowników jednostek organizacyjnych Straży Gra-
nicznej oraz komórek organizacyjnych Komendy Głównej 
Straży Granicznej zobowiązuje się do udzielania Pełnomoc-
nikowi KGSG ds. HNS pomocy w realizacji jego zadań.

§ 6.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

KOMENDANT GŁÓWNY STRAŻY GRANICZNEJ
ppłk SG Leszek ELAS


