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BARTOSZ NIEZGODA 1 

HNS (WSPARCIE PRZEZ PAŃSTWO GOSPODARZA) 
— SOJUSZNICZA KONCEPCJA ZABEZPIECZENIA 

LOGISTYCZNEGO

Przemiany ustrojowe przełomu lat 80. i 90. XX w. przyczyniły się do istot-
nych zmian geopolitycznych, zarówno w aspekcie globalnym, jak i lokalnym. 
Zrywając ścisłe związki z ZSRR (późniejszą Federacją Rosyjską) pozostaliśmy 
bez wsparcia w postaci międzynarodowych umów wojskowych o charakte-
rze obronnym. Z tego stanu rzeczy narodziła się potrzeba podjęcia działań 
zmierzających do umocowania RP w strukturach zachodnich — zwłaszcza 
w aspekcie sojuszy wojskowo-obronnych. Ten cel zrealizowano poprzez akces 
do struktur wojskowych i politycznych Sojuszu Północnoatlantyckiego 12 mar-
ca 1999 r. Od tego czasu członkostwo w Pakcie przyczynia się do wzmocnie-
nia zdolności obronnych RP, a także włącza nasz kraj w procesy kreowania 
i utrwalania bezpieczeństwa zarówno w obszarze północnoatlantyckim, jak 
i poza nim. Oprócz korzyści pojawiły się też nowe wyzwania — wynikające 
z konieczności wypełnienia zobowiązań sojuszniczych 2.

Do zobowiązań, o których mowa, zaliczyć można między innymi wspar-
cie przez państwo gospodarza (ang. Host Nation Support — dalej jako 
HNS). Ze względu na to, że narodowe kontyngenty wydzielane z sił soju-
szu prowadzą coraz częściej działania poza terytorium własnego kraju wy-
muszone zostało stworzenie niezbędnych rozwiązań pozwalających na za-
pewnienie ciągłości zabezpieczenia funkcjonowania logistyki. Dotychczas 
stosowane rozwiązania opierały się na tzw. narodowych zasadach zabez-
pieczenia logistycznego wojsk. Wiązało się to z budową różnego rodza-
ju obiektów inżynieryjnych. Rozwiązanie to było kosztowne i prowadziło 
do opóźnień działań właściwych. Kolejnym argumentem przeciw takiemu 
podejściu było to, że różnorodne modele działania w komponentach naro-
dowych w znacznym stopniu ograniczały wpływ dowództwa NATO na zdol-
ności bojowe podległych mu sił 3.

1 Mgr Bartosz Niezgoda — Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni.
  Kontakt z autorem za pośrednictwem redakcji. 
2 Por. R. Jakubczak (red.), Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP. 

Podręcznik dla studentek i studentów, Warszawa 2003, s. 134–135.
3 Zob. W. Drążczyk, Zasady, założenia i zakres wsparcia Sił Powietrznych 

NATO przez państwo-gospodarza (Host Nation Support — HNS), „Przegląd Wojsk 
Lotniczych i Obrony Powietrznej” 1999, nr 5, s. 63–64. 
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Aktualnie stosuje się trzy rodzaje wariantów działania, by zapewnić si-
łom NATO niezbędne zasoby logistyczne. Warianty, o których mowa cha-
rakteryzowane są w formie ścieżek 4:

 — Pierwszą ścieżką jest tzw. udoskonalony wariant tradycyjny — wariant 
ten opiera się na zapewnieniu zasobów logistycznych siłom zbrojnym 
z wykorzystaniem sił organicznych — ludzkich oraz środkami wojsk. 
W odróżnieniu od tradycyjnego wariantu przyjęto tu rozwiązanie po-
zwalające na wykorzystywanie w celach zaopatrzeniowych nie tylko 
zasobów własnych, ale również innych kontyngentów sił zbrojnych.
 — Drugą ścieżką (najistotniejszą dla omawianego zagadnienia) jest po-
zyskiwanie zasobów logistycznych w ramach HNS. Wsparcie przez 
państwo gospodarza, traktowane jest jako jedna z funkcji pokrewnych 
podstawowych funkcji logistycznych.
 — Trzecią ścieżką są lokalne kontakty, czyli pozyskiwanie tego, co nie-
zbędne z zasobów miejscowych (ang. In Country Resources). Proces 
z tym związany określany jest jako wsparcie zasobami lokalnymi/miej-
scowymi (ang. In Country Support).

Wykres 1 
Narodowe i dodatkowe źródła pozyskiwania zasobów logistycznych dla wojsk NATO 

w działaniach poza obszarem kraju
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Źródło: W. Drążczyk, Zasady, procedury i zakres…, wyd. cyt., s. 10

4 Zob. W. Drążczyk, Zasady, procedury i zakres udziału logistyki Sił Powietrznych 
państwa gospodarza w zabezpieczeniu przyjmowanych wojsk NATO, Warsza-
wa 1999, s. 8–9.
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Przedstawione sposoby realizacji działań w ramach HNS stosuje się 
na podstawie uzgodnień pomiędzy państwami — stronami paktu, które za-
zwyczaj są wcześniej sprecyzowane. Tryb ten stosuje się jednak tylko w przy-
padku, gdy mamy do czynienia z zadaniami wynikającymi z art. 5 traktatu 
waszyngtońskiego. Wtedy to państwo gospodarz (ang. Host Nation — dalej 
jako HN) ponosi pełną odpowiedzialność za precyzyjne określenie zakresu 
potrzebnego wsparcia.

W momencie gdy mamy do czynienia z sytuacją, gdy działania prowa-
dzone są poza obszarem należącym do któregoś z państw członkowskich 
— tj. zadania spoza art. 5, stosuje się odrębne procedury dla HNS. Je-
dynym wariantem branym wtedy pod uwagę może być tylko tzw. trzecia 
ścieżka. Wynika to z faktu, że nie ma możliwości zawarcia formalnej umo-
wy, która byłaby gwarantowana przez lokalny rząd 5.

Tak więc można przyjąć, że HNS obejmuje głównie zadania dotyczące za-
bezpieczenia logistycznego, na które składają się następujące komponenty 6:

 — pozyskiwanie, magazynowanie, transport i rozdział oraz eksploatację 
i remonty wszelkich środków zaopatrzenia (w tym sprzętu);
 — transport stanów osobowych i materiałów oraz kierowanie ruchem 
wojsk;
 — udostępnianie obiektów i urządzeń infrastruktury;
 — świadczenie usług socjalno-bytowych;
 — zabezpieczenie medyczne.
Zabezpieczenie to realizowane jest według klasycznego funkcjonowania 

logistyki opartego na zasadzie 7W: właściwy towar, właściwa ilość, właści-
wy czas, właściwa jakość, we właściwym miejscu, o właściwym czasie oraz 
o właściwej informacji 7.

Koncepcja HNS w zakresie działań logistycznych NATO opiera się 
na ośmiu zasadach: kolektywnej odpowiedzialności, zabezpieczenia za-
sobów, suwerennych uprawnień, współdziałania, koordynacji wsparcia, 
oszczędności wykorzystywanych zasobów, przejrzystości udostępniania 
zasobów oraz refundacji kosztów 8.

Z doświadczeń, jakie do chwili obecnej udało się zgromadzić państwom 
NATO, będących wynikiem wspólnych działań operacyjnych, ćwiczeń lub 
też czerpania wiedzy z doświadczeń jednego z jego członków, wyróżnia się 
dwa okresy warunkujące HNS. 

Okresem pierwszym, którego wystąpienie jest bardziej prawdopodobne, 
jest tzw. stan niższego zagrożenia (ang. lover level crisis — LLC), określany 

5 Zob. M. Jakubczak, M. Bodziany, Wykorzystanie zasobów gospodarki naro-
dowej dla potrzeb sił sojuszniczych przebywających na terytorium Polski w ra-
mach wsparcia przez państwo gospodarza (cz. I), „Zeszyty Naukowe WSOWL” 
2005, nr 3(137), s. 103–104.

6 M. Drost (red.), Współpraca cywilno-wojskowa Polska — NATO, Warszawa 
1999, s. 46.

7 F. Kapusta, Zarządzanie działaniami logistycznymi, Poznań–Wrocław 2006, 
s. 18.

8 Por. MON, Doktryna wsparcia przez państwo gospodarza DD/4.5, Warszawa 
2005, s. 11.
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również często jako czas pokoju lub stan ograniczonego kryzysu 9. Termin 
ten dotyczy sytuacji przyjęcia wojsk NATO w sytuacjach kryzysowych po-
niżej progu wojny. W ramach tego stanu realizowane są zadania wsparcia 
niższego poziomu (tzw. ang. lover level support — LLS).

Drugim okresem jest tzw. wysoki stan zagrożenia (ang. high level crisis 
— HLC), lub też w ujęciu nazywany tradycyjnym stanem wojny. Pozwala 
on na pełne wykorzystanie cywilnego potencjału, dzięki pełnej mobilizacji 
i militaryzacji gospodarki. Wiąże się to z wprowadzeniem przez kraje NATO 
powszechnej obrony totalnej 10. W tej sytuacji realizowane jest wsparcie 
wysokiego poziomu (tzw. ang. high level support — HLS).

Na podstawie koncepcji sojuszu, o której mowa, zakłada się że, w przy-
padku zaistnienia konieczności prowadzenia operacji lub ćwiczeń w ra-
mach HNS, ze strony HN zostanie udzielona pomoc, zakładająca zezwole-
nie na korzystanie z infrastruktury HN, pozyskanie wsparcia cywilnego, 
zwłaszcza w zakresie rozwiązywania problemów logistycznych, komunika-
cji czy też opieki zdrowotnej 11.

Pomimo faktu, że NATO powołane zostało jako sojusz obronny, cza-
sem pojawia się konieczność uczestnictwa w działaniach innych niż de-
fensywne. Już na początku stażu w sojuszu polskie Siły Zbrojne uczest-
niczyły w działaniach militarnych poza granicami państw członkowskich. 
Pierwszym sprawdzianem były wydarzenia na Bałkanach i interwencja sił 
NATO w Jugosławii. Kolejnym z ważnych wydarzeń, wymuszającym dzia-
łania inne niż tylko obronne, stał się atak na Stany Zjednoczone. Po nim 
siły NATO zaangażowały się w zbrojne interwencje w Iraku i Afganistanie. 
W obu tych operacjach uczestniczyły kontyngenty wojskowe wydzielone 
z Sił Zbrojnych RP 12.

By móc zapewnić wsparcie operacjom NATO Polskiego Kontyngen-
tu Wojskowego PKW, niezbędne były nie tylko zmiany w regulacjach 
prawnych. Konieczne stało się opracowanie m.in. strategii obronności 
RP. Obecnie obowiązująca strategia uznaje m.in. zapewnienie warunków 
dla realizacji zadań w ramach HNS za jeden z kluczowych elementów dla 
obronności kraju. Zarówno to, jak i pozostałe, wyszczególnione elementy, 
mają duży wpływ na poziom sprawności, a także udoskonalanie systemu 
obronności państwa (SOP).

 9 Jest to o tyle problematyczne, jeśli chodzi o wykorzystanie zasobów cywil-
nych dla potrzeb HNS, gdyż obowiązujące w Polsce rozporządzenie Rady Mini-
strów z 6 września 1993 r. w sprawie świadczeń na rzecz obrony (DzU z 1993 r., 
nr 85, poz. 397) nie przewiduje klasyfi kacji, która obejmowałaby taki stan. We-
dług tego rozporządzenia podział świadczeń obejmuje jedynie ogłoszenie mobiliza-
cji, czas wojny oraz świadczenia w czasie pokoju. Przewidziane rozporządzeniem 
rozwiązanie — świadczenia doraźne np. na potrzeby ćwiczeń wojskowych nie po-
magają w przeprowadzeniu szybkiego wsparcia dla działań w ramach HNS.

10 Zob. M. Drost (red.), Współpraca cywilno-wojskowa…, wyd. cyt., s. 59.
11 Zob. S. Zarychta, Waszyngtońska Koncepcja Strategiczna Sojuszu z 23–24 kwiet-

nia 1999 r. [w:] tenże, Doktryny i strategie NATO 1949–2013, Warszawa 2014.
12 Zob. S. Koziej, Polska w sojuszniczych systemach bezpieczeństwa, „Kwar-

talnik Bellona” 2009, nr 3(658), s. 22.
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Przygotowanie HNS ma niezwykle dynamiczny charakter. Ze względu 
na duże uszczegółowienie procedur działania uzyskuje się możliwość wyko-
nywania kilku bądź też kilkunastu czynności równolegle. Ta równoległość 
w podejmowaniu decyzji i działań z nimi związanymi zależy w dużym stop-
niu od tego, jaka jest bieżąca sytuacja operacyjno-taktyczna, a także, czy 
wykorzystywane dane w procesie planowania są wiarygodne i aktualne 13.

Procesy, o których mowa realizowane są w pewien schematyczny, 
uszczegółowiony sposób. Obecnie obowiązujące wytyczne dotyczące plano-
wania HNS pochodzą z publikacji AJP-4.5 14, która zastąpiła wytyczne za-
mieszczone w publikacji ALP-12. Zmiana ta była niewątpliwie konieczna, 
gdyż obowiązujące od 1993 r. wytyczne najzwyczajniej uległy zestarzeniu 
i nie sprawdzały się już w działaniu. 

Aby jednak dostrzec sedno zmian, jakie wprowadziło uchwalenie no-
wego dokumentu, należy zestawić go z jego poprzednią wersją. Wytycz-
ne zawarte w publikacji ALP-12 obowiązywały państwa członkowskie 
do września 2000 r., natomiast te określone w AJP-4.5 obowiązywać za-
częły od września tegoż roku.

Tabela 1 
Porównanie procesów przygotowania HNS przed wrześniem i po wrześniu 2000 r.

Proces przygotowania HNS

Przed wrześniem 2000 r. Po wrześniu 2000 r.

Wg procedur zawartych w publikacji 
ALP-12

Wg procedur zawartych w publikacji
AJP-4.5

Identyfi kacja potrzeb HNS Identyfi kacja potrzeb HNS i podpisanie 
porozumienia ogólnego (MOU)

Podpisanie porozumienia ogólnego
(GA lub MOU)

Opracowanie wstępnego zestawienia potrzeb 
(ISOR)

Wypracowanie uzgodnień technicznych 
(TA) Wypracowanie uzgodnień technicznych (TA)

Opracowanie wspólnego planu wsparcia 
(JHNSP)

Opracowanie szczegółowego zestawienia 
potrzeb (SOR)

Opracowanie planów wdrożeniowych 
(JIP) Dokonanie uzgodnień wdrożeniowych (JIA)

Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Chojnacki, M. Fornal, Procedury 
przygotowania…, wyd. cyt., s. 14–15

Identyfi kacja potrzeb HNS opiera się na sojuszniczych planach ope-
racyjnych, w których znajdują się założenia wymagań w zakresie 
wsparcia, służących jako materiał wyjściowy w dalszych rozważaniach 

13 Zob. M. Chojnacki, M. Fornal, Procedury przygotowania i realizacji wspar-
cia przez państwo gospodarza, Warszawa 2002, s. 13.

14 NATO Standardyzation Agency, NATO Standard AJP-4.5 Allied Joint Doctri-
ne for Host Nation Support, May 2013, <nso.nato.int/nso/zPublic/ap/ajp-4.5%20
edb%20v1%20e.pdf>, 26 lutego 2018 r.
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koncepcyjnych. Zawieranie stosownych umów scedowane zostało na do-
wódców NATO — posiadających odpowiednie uprawnienia. Umowy wstęp-
ne, o których mowa, określane są jako uzgodnienia w zakresie HNS 
(ang. Host Nation Support Agreementt — HNSA). 

Kolejnym etapem było zawarcie ogólnego porozumienia (ang. General 
Agreement — GA) lub memorandum 15 w sprawie porozumienia ogólnego 
(ang. Memorandum of Understanding — dalej jako MOU). W etapie tym na-
stępuje inicjacja procesu negocjacyjnego pomiędzy krajem lub odpowied-
nim dowódcą NATO, wnoszącym o wsparcie z tytułu HNS, a odpowiednimi 
władzami danego HN. Proces ten kończy się na szczeblu rządowym podpi-
saniem jednego z wymienionych uprzednio dokumentów, będących punk-
tem wyjścia do dalszych prac. Jednocześnie ukazuje konieczność zawarcia 
dalszych umów bilateralnych lub multilateralnych.

Do realizacji zadań, jakie nakłada na strony postępowanie związane 
z procesem planowania HNS, konieczne było utworzenie odpowiedniego 
komitetu połączonego. Jego celem było kontynuowanie prac skupiając się 
na przygotowaniu bardziej szczegółowych wytycznych dotyczących zarów-
no rodzaju, jak i zakresu, w jakim miałoby zostać udzielone wsparcie. 
Ponadto w etapie tym omawiano wszelkie aspekty prawne i fi nansowe, 
zarówno z punktu wojskowego, jak i cywilnego.

Po dokonaniu niezbędnych uzgodnień technicznych (ang. Technical 
Agreement — dalej jako TA) następowało opracowanie wspólnego planu 
wsparcia przez HN (ang. Joint Host Nation Support Plan — JHNSP). Plan 
ten był dość rozbudowany. Zawierano w nim uszczegółowione reguły i pro-
cedury realizacyjne, które były prezentowane w formie umów. Ponadto 
zawierał on aneksy specjalistyczne dotyczące choćby TA. 

Etapem końcowym był sam proces wdrożenia. W razie zaistnienia po-
trzeby powoływano specjalnie w tym celu połączony komitet wykonawczy, 
składający się przedstawicieli krajów — stron zarówno na szczeblu cywil-
nym, jak i wojskowym. Celem komitetu było opracowanie i wprowadzenie 
w życie ustaleń ze wspólnych planów, które stawały się szczegółowymi 
wytycznymi dla realizacji zadań HNS zarówno w okresie pokoju, jak i kry-
zysu i wojny 16.

Procedury te nie wydają się zbyt skomplikowane. Co jednak stanowiło 
o ich słabości? Otóż nawet po wnikliwym przeczytaniu publikacji ALP-12 po-
zostawało zbyt wiele niejasności. Główny problem stanowiło zrozumienie 
tego, w jaki sposób należy realizować poszczególne czynności przygotowaw-
cze. Wszelkie zaś informacje zawarte w dokumencie były dość lakoniczne 
i w dużym stopniu sprowadzały się do stwierdzenia, że w przypadku niemoż-
ności zrealizowania któregoś z poszczególnych procesów istnieje możliwość 

15 Memorandum — niepodpisane, nieformalne pismo dyplomatyczne, będące 
konspektem, streszczeniem, krótkim wyłuszczeniem jakiejś sprawy lub zesta-
wieniem faktów; <http://www.slownik-online.pl/kopalinski/464906E34B58CB3
FC12565DA005AA926.php>, 20 grudnia 2017 r.

16 Por. M. Chojnacki, M. Fornal, Procedury przygotowania i realizacji wsparcia 
przez państwo gospodarza, Warszawa 2002, s. 13–15.
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powołania odpowiedniej komisji. Właśnie ze względu na te trudności, które 
pojawiały się na różnych szczeblach organizacyjnych Sił Zbrojnych odpowie-
dzialnych za wdrożenie tych rozwiązań, doprowadzono do gruntownej zmiany 
procedur. Pomimo pierwszego wrażania, jakie niesie wykaz działań zawartych 
w publikacji AJP-4.5, zmiany są dość głębokie i nie ograniczają się wyłącznie 
do kosmetycznej zmiany nazwy danego procesu 17.

Proces planowania według dokumentu AJP-4.5 został pogrupowany 
również na 5 etapów (zob. tabela nr 1), jednak zdecydowanie większy na-
cisk położono na przygotowanie szczegółowych wytycznych do ich realiza-
cji. Takich, które pozwolą zarówno na zwiększenie efektywności działania, 
jak i w znaczny sposób ułatwią rozeznanie w procedurach.

Planowanie HNS jest w pełnym stopniu zintegrowane z planowa-
niem operacyjnym i logistycznym. Działania z nim związane prowadzone 
są z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, dającym zarówno dowódcom 
NATO, jak i HN możliwość na przygotowanie odpowiednich porozumień 
i zapewnienie ich pełnej organizacji. Istotny dla całości planowania HNS 
jest fakt, że jednakowe procedury stosowane są zarówno podczas operacji 
militarnych, jak i w trakcie ćwiczeń sojuszniczych. 

Do głównych uczestników planowania HNS zaliczyć należy:
 — dowódcę NATO — wyznaczonego do prowadzenie operacji lub ćwiczeń,
 — HN,
 — państwa wysyłające — SN’s (ang. Sending Nations),
 — Połączony Komitet Koordynacyjny HNS — (ang. Joint Host Nation Sup-
port Steering Committee — dalej jako JHNSSC HNS),
 — Połączony Komitet Wdrożeniowy HNS — (ang. Joint Implementation 
Committee dalej jako JIC) 18.
Ponadto organami odpowiedzialnymi za przebieg procesu planowania 

HNS są specjalnie w tym celu utworzone punkty kontaktowe HNS. 
Istotną przesłanką utworzenia modelu HNS był charakter wsparcia, 

w którym — zwłaszcza w trakcie ćwiczeń wojskowych — dominują zada-
nia dotyczące logistycznego zabezpieczenia sił sojuszniczych. Przesłanka 
ta była również podstawą powstania decyzji ministra obrony narodowej 
w sprawie wdrożenia w resorcie obrony narodowej koncepcji realizacji za-
dań wynikających z obowiązków HN oraz państwa wysyłającego HNS 19.

Na mocy tego dokumentu nie tylko powierzono koordynację i organiza-
cję zadań w ramach HNS w resorcie obrony narodowej szefowi Głównego 
Zarządu Logistyki (P-4) Sztabu Generalnego WP (GZL P-4 SG WP) — będą-
cemu pełnomocnikiem ministra obrony narodowej, ale również dokonano 
przypisania odpowiedzialności za zadania wynikające z HNS, a dotyczące 
podsystemu pozamilitarnego, dyrektorowi Departamentu Strategii i Plano-
wania Obronnego (DSiPO) Ministerstwa Obrony Narodowej. Zgodnie z za-
pisami zawartymi w decyzji ministerialnej jego rola opiera się na ogólnym 

17 Por. tamże, s. 16.
18 Por. AJP-4.5.
19 Decyzja nr 260/MON ministra obrony narodowej z 25 października 

2001 r. (Dz. Urz. ministra obrony narodowej z 16 listopada 2001 r., nr 19, poz. 167).
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nadzorze, a także koordynacji planowania udziału zarówno ministrów, jak 
i wojewodów w realizacji zadań wynikających z obowiązków HN. Jedno-
cześnie ukazano organ odpowiedzialny za współpracę pomiędzy Minister-
stwem Obrony Narodowej a cywilnymi resortami 20.

Decyzja ta też w sposób szczegółowy prezentuje zadania, które leżą w ge-
stii ministerialnego pełnomocnika ds. HNS. Wśród nich wymienić należy 
następujące: stała współpraca ze swoimi odpowiednikami z pozostałych 
państw członkowskich Paktu Północnoatlantyckiego; pełnienie funkcji cen-
tralnego punktu kontaktowego HNS (dalej jako CPK HNS); rozpoczynanie, 
koordynacja i nadzorowanie procesu przygotowania projektu umów; współ-
praca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi MON oraz podporządko-
wanymi mu jednostkami, a także za pośrednictwem DSiPO MON pozosta-
łymi resortami i wojewodami; prezentacja ministrowi ON po konsultacjach 
z szefem Sztabu Generalnego WP, wszelkich propozycji i ustaleń, co do rea-
lizacji zadań w ramach HNS w resorcie obrony narodowej.

Warunkiem koniecznym do przeprowadzenia planowania HNS we właś-
ciwy sposób jest zaangażowanie w ten proces wszystkich struktur — za-
równo resortu obrony narodowej, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił 
Zbrojnych, jak i układu pozamilitarnego 21 — biorących udział w realizacji 
wsparcia na rzecz wojsk sojuszniczych. Zgodnie ze zmianami w struktu-
rach Sił Zbrojnych RP jedną z istotnych komórek wojskowych, wykorzy-
stywanych przy organizowaniu HNS, jest, utworzony w grudniu 2006 r., 
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy 22. Jego rola jest stosun-
kowo istotna, gdyż stanowi element podsystemu wsparcia logistycznego 
wojsk NATO we wciąż nowym dla strony polskiej systemie logistyki obron-
nej 23. Do głównych zadań Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych zaliczyć 
należy przede wszystkim procesy zarządzania zasobami logistycznymi na-
leżącymi do Sił Zbrojnych RP oraz zarządzanie nieruchomościami wcho-
dzącymi w skład jednostek wojskowych (wraz z ich wyposażeniem, eks-
ploatacją, wykonywaniem remontów itp.). Z punktu widzenia zobowiązań 
sojuszniczych Polski jest on współuczestnikiem odpowiedzialnym za za-
bezpieczenie logistyczne polskich kontyngentów, a także udział w kierowa-
niu i realizacji zadań nakładanych na Polskę w ramach obowiązków HN 24.

Etap I przygotowania HNS (zob. wykres 2) inicjowany jest przez dowód-
cę NATO na szczeblu strategicznym. Rolą tego dowódcy jest przygotowanie 

20 Zob. tamże, s. 2–3.
21 Udział pozamilitarnej części struktur systemu obronności państwa w pla-

nowaniu HNS jest koordynowana przez dyrektora Departamentu Strategii i Poli-
tyki Obronnej MON.

22 Zob. F. Gągor, Dziesięć lat w NATO, „Kwartalnik Bellona” 2009, nr 1(656), 
s. 21.

23 Zob. W. Zieliński, Logistyka strukturalnym elementem bezpieczeństwa pań-
stwa, „Kwartalnik Bellona” 2010, nr 1(660), s. 30.

24 Zob. A. Bursztyński, Transformacja wojskowego systemu logistycznego 
w kontekście tworzenia Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych RP, „Zeszyty Nauko-
we AMW” 2008, nr 3(174), s. 102.
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i sformułowanie wymagań z zakresu HNS, których celem jest zapewnienie 
zabezpieczenia wariantów planów opracowanych przez dowództwo NATO. 
Następnie wniosek o zabezpieczenie HNS (ang. HNS REQUEST — HNS 
REQ) przesyłany jest do HN. 

Wniosek przesłany przez dowódcę strategicznego NATO jest niezwłocz-
nie analizowany — w przypadku RP jednostką odpowiedzialną za realiza-
cję tego zadania jest CPK HNS. Wyniki analizy wraz z propozycją odpowie-
dzi na otrzymany wniosek przekazywane są ministrowi obrony marodowej. 
Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku strona polska przesyła odpowiedź 
do DS NATO. W odpowiedzi tej zawarty jest ogólny zarys możliwości w za-
kresie udzielenia wsparcia. Po czym następuje rozpoczęcie negocjacji ma-
jących na celu wypracowanie porozumienia ogólnego HNS. 

Projekt porozumienia opracowywany jest wspólnie przez CPK HNS i do-
wództwo NATO, a następnie zostaje przekazany do zaopiniowania lub sta-
nowi punkt wyjścia do dalszych uzgodnień/negocjacji, zgodnie ze stosow-
nymi procedurami przewidzianymi na tego rodzaju okoliczności. 

Po negocjacjach następuje podpisanie porozumienia ogólnego. Stronę 
polską reprezentuje osoba wskazana przez Radę Ministrów na podstawie 
stosownej uchwały. Po stronie NATO obowiązek ten przypada DS NATO 
lub też dowódcy, który uzyskał od niego stosowne upoważnienia.

Dokument MOU zostaje przekazany do wszystkich potencjalnych 
państw wysyłających. Jego akceptacja odbywa się poprzez podpisanie noty 
o akcesji (ang. Note of Accesion — dalej jako NOA) — w przypadku gdy 
państwo wysyłające nie wyraża żadnych wątpliwości i uwag co do zapisów 
zawartych w tym porozumieniu. W przypadku, gdy nie zgadza się z jakim-
kolwiek z zapisów MOU, wyraża swoje zastrzeżenia poprzez podpisanie 
deklaracji intencji (ang. Statement of Intent — dalej jako SOI). Deklaracja 
ta powinna zawierać szczegółowy spis wszystkich zastrzeżeń.

Zarówno NOA, jak i SOI przekazywane są wraz z wnioskami i propo-
zycjami do MON przez CPK HNS. Po ich otrzymaniu strona polska może 
zaakceptować zastrzeżenia, podpisując otrzymany dokument lub odrzucić 
go poprzez niezłożenie podpisu.

W przypadku gdy któreś z państw odmówi udziału w pracach związa-
nych z przygotowaniem MOU i jego uchwaleniem poprzez dostarczeniu 
NOA lub SOI, strona polska rozpoczyna negocjacje dwustronne z tym pań-
stwem. O fakcie tym musi zostać poinformowane dowództwo NATO.

Podobna procedura funkcjonuje w sytuacji, gdy strona polska uczestni-
czy w planowaniu HNS nie jako gospodarz — HN, ale jako jedno z państw 
wysyłających — SN 25.

25 Por. MON, Doktryna wsparcia…, wyd. cyt., s. 38–40; R. Gacek i in., Vade-
mecum HNS SOW, Wrocław 2003, s. 28–30.
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Wykres 2
Etap I: Przedstawienie wniosku o zabezpieczenie HNS oraz wypracowanie MOU

PROCES PRZYGOTOWANIA HNS — ETAP I 
Identyfikacja potrzeb i podpisanie porozumienia ogólnego (MOU)

w zakresie HNS
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porozumienia 

MOU

zawarcie 
porozumienia 

MOU
akceptacja

porozumienia
 MOU

dowódca NATO

dowódca NATO
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dowódca NATO — HN 

dowódca NATO — HN 
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konsultacje z SN

nieformalne 
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podpisanie 
Deklaracji Intencji
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brak

–

Źródło: opracowanie własne na podstawie MON, Doktryna wsparcia…, wyd. cyt.

Za przygotowanie Etapu II planowania HNS (zob. wykres 3) odpowie-
dzialne są jednostki organizacyjne, występujące na poziomie operacyjnym 
i strategicznym Sił Zbrojnych RP. Jednostki te znajdują się w systemie 
narodowym HNS na poziomie planistycznym. 

Przygotowanie wstępnego zestawienia potrzeb (ang. Intential Statement 
of Requirements — ISOR) poprzedza rekonesans dokonywany na teryto-
rium HN przez przedstawicieli właściwych dowódców, reprezentujących 
NATO oraz państwa wysyłające. W dokumencie tym wyszczególnione 
są zapotrzebowanie na siły i sprzęt, jaki planuje się rozmieścić lub rozwi-
nąć w rejonie działań, wraz z niezbędnymi obiektami, instalacjami, środ-
kami materiałowo-technicznymi i usługami niezbędnymi do przeprowa-
dzenia rozwinięcia.

Zestawienie to powinno uwzględniać katalogi możliwości HNS, przygo-
towywane przez każde państwo. Katalog ten jest niezwykle pomocny przy 
planowaniu, gdyż daje możliwość pełnego rozeznania się w dostępnych 
zasobach danego HN, które można przeznaczyć na realizację zadań wyni-
kających z powinności HN. Katalogi możliwości HNS powinny posiadać na-
stępujące informacje: dane ogólne o narodowych punktach kontaktowych 
HNS wraz z dokumentami normatywnymi danego państwa dotyczącymi 
HNS, o możliwościach cywilnych portów lotniczych i morskich do przyjęcia 
ludzi i sprzętu, o możliwościach transportowych i wsparciu ruchu wojsk, 
o sposobach wsparcia operacji lądowych, powietrznych i morskich, a także 
o wsparciu medycznym 26.

26 Zob. R. Gacek i in., Vademecum…, wyd. cyt., Wrocław 2003, s. 31.
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Wstępnej analizy wymagań, przyjętych w koncepcji wymagań, przed-
stawionej przez dowódcę NATO wraz z państwami wysyłającymi dokonuje 
CPK HNS. Oczekiwania zawarte w tym zestawieniu, stanowią jedynie ogól-
ne zobrazowanie wymagań strony wysyłającej w stosunku do HN.

Wykres 3
Etap II: opracowanie wstępnych zestawień potrzeb (ISOR)

PROCES PRZYGOTOWANIA HNS — ETAP II 
(SOR)
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dokonanie 

rekonesansu na 
terenie HN

NATO F / SN NATO F / SN NATO F / SN HN

Źródło: opracowanie na podstawie MON, Doktryna wsparcia…, wyd. cyt.

W trakcie prac etapu III (zob. wykres 4) dokonuje się szczegółowych 
uzgodnień HNS w aspekcie technicznym.

Do ich tworzenia powołany zostaje, wspólnie zarówno przez dowódcę 
NATO, jak i HN, JHNSSC HNS. Jego celem jest przeprowadzenie ustaleń fi -
nansowych oraz przygotowanie ogólnych procedur obowiązujących wszystkie 
elementy wchodzące do systemu HNS (miejsca, obiekty i siły). Ponadto komi-
tet ten nadzoruje negocjacje nad powstaniem uzgodnień technicznych (ang. 
Technical Agreements — TA) oraz wspólnych uzgodnień wdrożeniowych (ang. 
Joint Implementation Agreement — dalej jako JIA). W skład komisji wchodzą 
ofi cerowie wskazani przez sztab dowodzenia NATO oraz przedstawiciele mini-
stra obrony i sztabu generalnego HN. Skład komitetu powinien być również 
rozszerzony o przedstawiciela(i) państw wysyłających. Dla usprawnienia dzia-
łań HNS tworzy się specjalne podkomitety techniczne albo rodzajowe wojsk.

Do zadań komitetu należy wypracowanie, a następnie wynegocjowa-
nie ustaleń technicznych, będących elementem niezbędnym dla dalszych 
prac. W ustaleniu tym znajdują się koncepcje, podziały obowiązków, prze-
widziane procedury, a także rozwiązania prawne i fi nansowe dla zapewnie-
nia wsparcia ze strony HN państwom z grupy SN 27.

27 Zob. tamże, s. 32–33.
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Porozumienie techniczne zawierane jest na mocy umowy dwustron-
nej pomiędzy HN a dowódcą NATO. Państwa wysyłające mogą przystąpić 
do omawianego porozumienia, składając NOA lub przedstawiając zastrze-
żenia w SOI, o czym było już wspominane. Również w przypadku porozu-
mienia technicznego dopuszczalne są negocjacje i zawarcie umów bezpo-
średnich pomiędzy HN a którymkolwiek z SN indywidualnie. 

Wykres 4
Etap III: wypracowanie uzgodnień technicznych (TA) w sprawie zabezpieczenia HNS 
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Źródło: opracowanie na podstawie MON, Doktryna wsparcia…, wyd. cyt. 

W etapie IV (wykres 5) realizowane są poniżej opisane przedsięwzięcia. 
Dowódca NATO wraz z HN przygotowują projekt planu do przeprowadze-
nia rekonesansu, a o jego rezultacie powiadamiane są SN i dowództwo 
NATO. Plan tworzony jest po upewnieniu się co do możliwości przeprowa-
dzenia rekonesansu w wielonarodowym składzie. Zgodnie z założeniami 
grupa rozpoznawcza powinna być reprezentowana przez wszystkie biorące 
udział w działaniach strony spośród państw wysyłających. 

W trakcie tego rekonesansu dochodzi do ustalenia szczegółowych 
potrzeb wynikających z zestawienia potrzeb oraz zakresu możliwości 
do udzielenia wsparcia przez HN. 

Otrzymawszy ten dokument HN wraz z dowódcą NATO przystępują 
do analizy zestawienia potrzeb. Dokonuje się tego zarówno na szczeblu 
operacyjnym, jak i taktycznym. W rezultacie powstaje odpowiedź na zło-
żone zapotrzebowanie i jednocześnie szczegółowa informacja odnośnie 
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braków, jakie wystąpiły w zakresie możliwości dostarczenia świadczeń 
zgłoszonych przez SN 28.

Zgodnie z zasadami HNS pierwszeństwo w dostępie do ograniczonych 
zasobów HN mają jego własne siły zbrojne oraz inne elementy narodowe. 
Zapotrzebowanie przejawia charakter komplementarny, tzn. bilansują się 
w nim potrzeby i możliwości zasobów zarówno wojskowych, jak i cywil-
nych. Jednocześnie wprowadza pewne restrykcje w wykorzystywaniu za-
sobów cywilnych — dopuszcza ich użycie wtedy, gdy przyniesie to jakiś 
pozytywny efekt, jak choćby uzupełnienie zasobów wojsk, korzyści fi nan-
sowe lub oszczędność czasu. Ponadto sposób korzystania z zasobów musi 
być zgodny z obowiązującym prawem.

Wykres 5
Etap IV: opracowanie szczegółowych zestawień potrzeb (SOR)

PROCES PRZYGOTOWANIA HNS — ETAP IV   
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Źródło: opracowanie na podstawie MON, Doktryny wsparcia…, wyd. cyt.

Etap V (wykres 6) jest ostatnim ogniwem planowania HNS. Za jego 
realizację odpowiedzialny jest dowódca NATO, HN oraz JHNSSC HNS. 
Efektem ich wspólnej pracy jest wypracowanie dokumentu JIA. Zgodnie 
z procedurami NATO za opracowanie tego dokumentu mogą być również 
odpowiedzialni HN oraz JIC. Istotnym uczestnikiem prac związanych z po-
wstaniem tego dokumentu są przedstawiciele SN.

W dokumencie JIA określony zostaje zakres wsparcia, jaki poszczegól-
nym stronom (uczestnikom) zapewniony zostanie przez HN, a także wa-
runki odbioru wspomnianych świadczeń w ramach HNS. Przygotowuje się 
go na podstawie ustaleń ze szczegółowego zestawienia potrzeb (SOR) oraz 
uzgodnień technicznych.

28 Zob. MON, Zasady i procedury planowania i realizacji w Siłach Zbro-
jnych RP zadań wparcia przez państwo gospodarza DD /4.5.1, Warszawa 2004, 
s. 26–27.
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Ponadto JIA, zawierają szczegółowe ustalenia odnośnie rozliczeń fi nan-
sowych. Ustalenia te uznawane są za zasadnicze porozumienie między 
HN a SN, lub pomiędzy HN a dowódcą NATO w ramach HNS. Z tego też 
powodu umowa ta traktowana jest jako umowa dwustronna, a uzgodnie-
niem, na jakim szczeblu zostanie ona zawarta pomiędzy stronami umowy 
zależy od wyniku rozmów pomiędzy JHNSSC a HN 29.

Wspólne uzgodnienia wdrożeniowe, będące dokumentem wykonaw-
czym, cechuje duża szczegółowość sposobów zapewnienia odpowiedniego 
poziomu realizacji potrzeb dla wojsk SN. Przekazywane są one jako od-
dzielne dokumenty wraz z załącznikami, określające szczegółowo specy-
fi czne wsparcie zgodne ze wcześniejszymi uzgodnieniami 30.

W sytuacji gdy RP występuje w roli SN szczególną uwagę zwraca się na to, 
by w JIA uwzględniono w pełni potrzeby własnych wojsk wraz z określeniem 
w możliwie jak najbardziej precyzyjny sposób wsparcia przez HN w zakresie 
zabezpieczenia tych potrzeb i warunków świadczenia wsparcia 31.

Wykres 6
Etap V: opracowanie JIA

PROCES PRZYGOTOWANIA HNS — ETAP V 
(JIA) 

HN

 F / SN

NATO F / SN
HN

NATO F / SN

Źródło: opracowanie na podstawie MON, Doktryna wsparcia…, wyd. cyt.

Zgodnie z ustaleniami wynikającymi z koncepcji systemu HNS w uję-
ciu narodowym poszczególne etapy i zadania z nimi związane zostały po-
grupowane do realizacji na trzech poziomach. Poziomy te to: polityczny, 
planistyczny i wykonawczy. W publikacji Ministerstwa Obrony Narodowej 
— Doktryna Wsparcia przez Państwo-Gospodarza DD/4.5 wymienione po-
ziomy, scharakteryzowane zostały w następujący sposób 32:

Na poziom polityczny składają się wszystkie uprawnione do tego organy 
państwa, które zgodnie z przysługującymi im kompetencjami uczestniczą 
w tworzeniu tzw. sojuszniczych instrumentów zaufania, przygotowywa-
nia odpowiednich warunków prawnych dla realizacji międzynarodowych 

29 Zob. R. Gacek i in., Vademecum…, wyd. cyt., s. 37–38.
30 Dobrym przykładem specyfi cznego wsparcia mogą być warunki stawiane 

przez siły zbrojne Holandii. W ramach HNS i wiążącego się z nim wsparcia przez 
państwo gospodarza żądają, by dostarczony im sprzęt oraz materiały posiadały 
m.in. certyfi kat jakości ISO:9001 (na podstawie NATO „Strong Resolve 2002”).

31 Zob. MON, Doktryna wsparcia…, wyd. cyt., s. 45.
32 Zob. tamże, s. 18–19.
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zobowiązań podejmowanych przez RP oraz odpowiadają za kierowanie tymi 
działaniami. Takie funkcjonowanie znajduje odzwierciedlenie w uczestni-
czeniu w uzgadnianiu, opracowywaniu i zawieraniu umów zarówno bila-
teralnych, jak i wielostronnych ogólnych porozumień (MOU). Działania 
te podlegają w pełnym zakresie ministrowi obrony narodowej poprzez pod-
ległe mu komórki organizacyjne. Komórki te mogą współpracować w gru-
pach międzyresortowych, w tzw. zespołach ekspertów.

Trzonem poziomu planistycznego są głównie elementy wchodzące 
w skład podsystemu militarnego. Koordynacja działań na tym poziomie 
leży w kompetencjach pełnomocnika ministra obrony narodowej ds. HNS. 
Do głównych zadań, za których realizację są odpowiedzialni uczestnicy 
prac tego poziomu, należy między innymi: zaplanowanie przedsięwzięć 
niezbędnych dla umożliwienia realizacji zadań nałożonych na HN, prowa-
dzenie i utrzymywanie funkcjonalne baz danych dotyczących możliwości 
i zakresu udzielenia wsparcia na rzecz zarówno obcych, jak i własnych sił 
zbrojnych, które przebywają na terytorium RP. Ponadto przygotowują oni 
i wdrażają do realizacji niezbędne porozumienia międzynarodowe, a także 
dokonują analiz i opracowują propozycje dotyczące ewentualnych zmian 
i ulepszeń w organizacji i funkcjonowaniu systemu HNS w Polsce.

Na poziom wykonawczy składają się wytypowane jednostki z rodzajów 
Sił Zbrojnych RP (na poziomie taktycznym), które biorą udział w realizacji 
zadań HN, organy terenowe wojskowej administracji, organa administracji 
publicznej, a także pozostałe pozamilitarne ogniwa systemu obronnego 
niezbędne dla realizacji założonych przedsięwzięć. Całość koordynowana 
jest przez komórki organizacyjne Sił Zbrojnych RP na poziomie operacyj-
nym. Głównymi zadaniami zaliczanymi do tego poziomu są: prowadze-
nie baz danych zawierających informacje odnośnie zasobów dostępnych 
i możliwych do wykorzystania w ramach działań z tytułu HNS; uczest-
nictwo w planowaniu szczegółowym zabezpieczenia całej operacji (bądź 
ćwiczeń wojskowych) w zakresie nakładanych na HN obowiązków na rzecz 
wsparcia sił sojuszniczych, a które wynikają z zawartych wcześniej poro-
zumień i planów.

Podsumowanie

Sojusznicza koncepcja HNS jest rozwiązaniem sprawdzonym w trak-
cie realizacji niejednego przedsięwzięcia z wykorzystaniem kontyngentów 
wojskowych — zarówno jedno-, jak i wielonarodowych. Odległość teatrów 
działań wymusił u podstaw tej idei potrzebę nawiązywania dość szero-
ko zakrojonej współpracy z lokalnymi przedstawicielami zarówno sektora 
państwowego, jak i publiczno-prywatnego. A o jej skuteczności świadczy 
chociażby fakt, że sprawdza się ona po dziś dzień. Dzięki równoległym 
torom przygotowań do realizacji operacji strona zarówno stricte militarna, 
jak i zabezpieczająca logistycznie może prowadzić do niej przygotowania 
praktycznie w tym samym czasie, koordynując przy tym swoje działania. 
Koncepcja ta jest zarazem pokłosiem sojuszniczego podejścia do możliwie 
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jak największej standaryzacji. Procesy standaryzacyjne tyczą się nie tylko 
kwestii związanych ze sposobem prowadzenia działań, metodyką rozwią-
zywania problemów, ale również w coraz większym stopniu ujednolicaniu 
wyposażenia. Pozwala ona nie tylko ograniczać koszty związane z obsługą 
logistyczną kontyngentów, ale w znacznym stopniu niweluje rozbieżno-
ści, jakie mogą występować w funkcjonowaniu pojedynczych elementów 
wystawianych przez poszczególnych członków NATO, np. w odniesie-
niu do stosowanego uzbrojenia. Ponadto, opierając się w dużej mierze 
na kontaktach z przedstawicielami zarówno lokalnego rządu, jak i sektora 
publiczno-prywatnego (przedsiębiorstwa), buduje się pozytywne relacje, 
włączając te podmioty do współpracy przy realizacji założeń wynikających 
z koncepcji wsparcia przez HN. Praktyczne zastosowanie dla przedsta-
wionej w artykule koncepcji zabezpieczenia logistycznego na podstawie 
HNS możemy dostrzec chociażby na przykładzie obecnie funkcjonujących 
na terytorium Polski rotacyjnej obecności wojsk USA — zarówno kompo-
nentu lotniczego, jak i lądowego. Ponadto nie do przecenienia są korzyści 
płynące z wymiany doświadczeń i wdrażaniu nowszych rozwiązań w za-
kresie funkcjonowania systemu zabezpieczenia logistycznego — tak w sa-
mych Siłach Zbrojnych RP, jak i wśród sektora prywatnego oraz admini-
stracji publicznej, biorących udział w realizacji zadań na rzecz obronności 
państwa.

Słowa kluczowe: HNS, współpraca 
cywilno-wojskowa, zabezpieczenie 
logistyczne

Streszczenie: Zasadniczym celem niniej-
szego artykułu jest przybliżenie sojuszni-
czej koncepcji HNS, mającej na celu zin-
tensyfi kowanie współpracy cywilno-woj-
skowej w sferze zabezpieczenia działań 
wojsk od strony logistycznej. Realizacja 
zadań, jakie stoją przed wojskami sojusz-
niczymi, operującymi nierzadko w znacz-
nym oddaleniu od własnego terytorium, 
przysparza wielu problemów, których 
rozwiązanie przy wykorzystaniu jedynie 
własnego zaplecza logistycznego genero-
wałoby nie tylko koszty, ale i zajmowało 
zdecydowanie więcej czasu. Stworzone 
procedury pozwalają nie tylko na popra-
wę efektywności w realizacji zadań plano-
wych, ale stanowią również nieodzowną 
pomoc w przypadku tych realizowanych 
ad hoc. 

Keywords: HNS, civil-military 
cooperation, logistic securing

Summary: Moving closer the allied HNS 
concept, being aimed at intensifying is 
a crucial objective of the present arti-
cle of civil-military cooperation in the 
sphere of protecting the action of armies 
against the logistic side. Execution of 
tasks which are standing before allied 
armies operating frequently in the con-
siderable distance from own territory is 
causing many problems which solving 
at using only an own logistic back would 
not only generate costs, but also a deter-
mination took more time. Created pro-
cedures allow not only for the effi ciency 
improvement in the execution of tasks 
scheduled, but also constitute the essen-
tial help in the case of the ones carried 
out ad-hoc.




