
ZARZĄDZENIE N R ^/2016  
BURMISTRZA MIASTA I GMINY STASZÓW 

z dnia 2016 roku

w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie 
Miasta i Gminy Staszów

Na podstawie art. 60 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t.Dz.U. 
z 2015 r. poz. 827 ze zm.),§ 10 ust.1 i § 17 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministrów 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 
lipca 2002 roku w sprawie trybu doręczenia kart powołania i rozplakatowania 
obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej (j.t. Dz.U.z 2014 r. 
poz.3) oraz Zarządzenia Nr 51/2016 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 29 
kwietnia 2016 roku w sprawie założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie 
województwa świętokrzyskiego zarządza się, co następuje:

§ 1.

Akcja kurierska to zorganizowany przez organy administracji publicznej system 
doręczania kart powołania żołnierzom rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych 
przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa, w celu sprawdzenia 
gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostek wojskowych, oraz do czynnej służby 
wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

§2.

Celem akcji kurierskiej Miasta i Gminy Staszów jest:
1) bezpośrednie doręczanie dokumentów powołania adresatom do odbycia ćwiczeń 

wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa,
2) bezpośrednie doręczanie dokumentów powołania do czynnej służby wojskowej 

w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny,
3) bezpośrednie doręczanie adresatom, wezwań do wykonania świadczeń na rzecz 

obrony.

§3.

Celem rozplakatowania obwieszczeń na terenie Miasta i Gminy Staszów jest 
poinformowanie żołnierzy rezerwy o powołaniu do czynnej służby wojskowej 
w sytuacji ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.



§ 4 .

Wprowadza się do użytku „Plan Akcji Kurierskiej Miasta i Gminy Staszów” 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 5 .

Wprowadza się do użytku „Plan Rozplakatowania Obwieszczeń na terenie Miasta 
i Gminy Staszów” stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 6 .

Do kierowania akcją kurierską na terenie Miasta i Gminy Staszów upoważnieni są:
a. Burmistrz Miasta i Gminy- Pan Leszek Kopeć,
b. Sekretarz Miasta i Gminy - Pan Sławomir Mikuła

§ 7 .

1. Uruchomienie akcji kurierskiej na terenie Miasta i Gminy Staszów następuje na 
podstawie hasła określonego tabelą sygnałową „ZEFIR”,otrzymanego 
bezpośrednio od Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Sandomierzu lub 
pośrednio od Starosty Powiatu Staszowskiego za pomocą łączności przewodowej, 
radiowej albo na podstawie dokumentu zawiadomienia przekazanego przez 
kuriera.
2. Rozplakatowanie obwieszczeń na terenie Miasta i Gminy Staszów realizowane 
jest niezwłocznie po otrzymaniu hasła określającego tabelą sygnałową „ZEFIR” 
bezpośrednio od Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Sandomierzu lub 
pośrednio od Starosty Powiatu Staszowskiego za pomocą łączności przewodowej, 
radiowej albo na podstawie dokumentu zawiadomienia przekazanego przez 
kuriera.

§ 8 .

W celu zapewnienia sprawnego prowadzenia akcji kurierskiej wydziela się 
niezbędne pomieszczenia służbowe w Urzędzie Miasta i Gminy w Staszowie (pok. 
201, sala 10A) oraz zapewnia wszelkie środki łączności, którymi dysponuje urząd.

§ 9 -

W celu zapewnienia sprawnej organizacji wykonywania zadań związanych 
z doręczeniem dokumentów powołania w trybie akcji kurierskiej, raz w roku 
organizuje się szkolenie dla wszystkich osób przewidzianych do udziału w akcji



kurierskiej.
§ 10.

W celu sprawdzenia gotowości i sprawności działania obsady akcji kurierskiej 
przeprowadza się, nie rzadziej niż raz na dwa lata, trening akcji kurierskiej bez 
doręczania dokumentów powołania.

§  11.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy -  Kierownikowi 
Wydziału Organizacyjnego.

§  12.

Traci moc zarządzenie nr 86/2016 Burmistrza Miasta i Gminy z dnia 18 maja 2016 
roku w sprawie założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie Miasta i Gminy 
Staszów.

§ 13.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


