
Zarządzenie Nr 294/2010 

Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej  

z dnia 29 grudnia 2010 r. 

w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej. 
 
 

      Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 60 ust. 4 pkt 1 i ust. 6 ustawy z dnia 21  
listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 
2004r. Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.) § 10 ust. 1 i § 17 ust. 1 pkt 2 w związku z § 3 ust. 
1 rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej 
oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002r. w sprawie trybu doręczania kart powołania                      
i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej                 
(Dz. U. Nr 122, poz.1049 z późn. zm.) oraz zarządzenia Nr 127/2010 Wojewody 
Świętokrzyskiego z dnia 30 listopada 2010r. w sprawie organizacji akcji kurierskiej na 
terenie województwa świętokrzyskiego zarządzam, co następuje: 
 
    § 1. Zarządzenie określa tryb przygotowania i przeprowadzenia akcji kurierskiej przez 
Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej w zakresie: 
1/ doręczania kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych                                 
      w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej                  
      w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny; 
2/ rozplakatowania obwieszczeń Ministra Obrony Narodowej o powołaniu osób do  
      czynnej służby wojskowej w związku z ogłoszeniem powszechnej mobilizacji                   
      oraz obwieszczeń Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kielcach wzywających  
      osoby do stawienia się w celu doręczenia kart powołania do czynnej służby  
      wojskowej; 
3/  doręczania wezwań do wykonania świadczeń na rzecz obrony. 
 
    § 2.1. Do kierowania akcją kurierską upoważniam naczelnika Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego i Spraw Obronnych, zwanego dalej kierującym akcją kurierską. 
2. W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających kierującemu akcją 
kurierską sprawowanie jego funkcji, akcją kurierską kieruje inspektor ds. obronnych               
w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych. 
 
    § 3. Osoby, o których mowa w § 2, upoważniam do odbioru i czasowego 
przechowywania kart powołania wraz z drukami potwierdzenia ich odbioru, pakietów               
z obwieszczeniami Ministra Obrony Narodowej w związku z ogłoszeniem powszechnej 
mobilizacji oraz obwieszczeń Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kielcach 
wzywających osoby do stawienia się w celu doręczenia kart powołania do czynnej 
służby wojskowej. 
 
   § 4.1. Kierujący akcją kurierską opracowuje plan akcji kurierskiej uwzględniający 
założenia i schemat akcji kurierskiej dla terenu województwa świętokrzyskiego, który 
uzgadnia z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Kielcach i Komendantem 
Powiatowym Policji  w Skarżysku-Kamiennej. 
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2. W planie akcji kurierskiej określa się: 
1/  rejony doręczeń kart powołania przy wykorzystaniu mapy miasta; 
2/  niezbędne siły i środki; 
3/  zasady przekazywania informacji o uruchomieniu akcji, jej przebiegu i wynikach; 
4/  warianty działania w różnych porach roku i doby; 
5/  zadania i obowiązki osób funkcyjnych akcji kurierskiej; 
6/  tryb sporządzania dokumentów akcji kurierskiej. 
3. Kopie planu akcji kurierskiej przekazuje się Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień 
w Kielcach i Staroście Skarżyskiemu.     
 

    § 5.1. Do funkcji kurierów– łączników, kurierów– wykonawców i kurierów  wyznaczam 
pracowników Urzędu Miasta, w pierwszej kolejności mężczyzn. 
2. Upoważniam kierującego akcją kurierską do doboru pracowników, o których mowa               
w ust. 1, w uzgodnieniu z Sekretarzem Miasta, Komendantem Straży Miejskiej                              
i naczelnikami wydziałów Urzędu Miasta. 
 
    § 6. W celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia akcji kurierskiej wydzielam      
w Urzędzie Miasta salę narad nr 5 na pomieszczenie dla kierującego akcją kurierską, 
kurierów i kierowców. 
                                                             
    § 7.1.  Kierujący akcją kurierską opracowuje plan rozplakatowania obwieszczeń, 
będący uzupełnieniem planu akcji kurierskiej. 
2. W planie rozplakatowania obwieszczeń uwzględnia się: 
1/  liczbę obwieszczeń przewidzianych do pierwszego rozplakatowania; 
2/  zapas interwencyjny do powtórnego rozplakatowania; 
3/  najbardziej uczęszczane i widoczne miejsca do plakatowania; 
4/  siły i środki potrzebne do wykonania zadania. 
3. Kopie planu rozplakatowania obwieszczeń przekazuje się Wojskowemu 
Komendantowi Uzupełnień w Kielcach i Staroście Skarżyskiemu. 
 
     § 8. Aktualizacji dokumentacji akcji kurierskiej dokonuje się do dnia 31 marca 
każdego roku lub z chwilą zaistnienia zmian. 
 
     § 9.1. Uruchomienie akcji kurierskiej następuje na podstawie hasła określonego 
tabelą sygnałową „ZEFIR” otrzymanego od Wojskowego Komendanta Uzupełnień                   
w Kielcach lub Starosty Skarżyskiego. 
2. Z treścią tabeli sygnałowej zapoznaje się tylko pracowników Urzędu Miasta 
wyznaczonych do uruchomienia akcji kurierskiej. Fakt zapoznania się z treścią tabeli 
sygnałowej pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem. 
3. Po uruchomieniu akcji kurierskiej do zadań kierującego akcją kurierską należy: 
1/  niezwłoczne pisemne zawiadomienie Starosty Skarżyskiego o jej uruchomieniu; 
2/ zawiadomienie Komendanta Powiatowego Policji w celu zabezpieczenia porządku           
     w czasie jej przebiegu; 
3/  wydawanie dokumentów do wypełnienia kurierom – wykonawcom; 
4/  przyjmowanie informacji o przebiegu akcji i kierowanie nią na bieżąco. 
 
    § 10. O zakończeniu doręczania kart powołania kierujący akcją kurierską zawiadamia 
Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Kielcach oraz przekazuje mu dokumenty 
sprawozdawcze, których kopie otrzymuje także Starosta Skarżyski.  
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   § 11. Zobowiązuję naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw 
Obronnych do: 
1/  opracowania i uaktualniania planów, o których mowa w § 4 ust. 1 i § 7 ust. 1; 
2/  organizowania szkoleń i treningów osób przewidzianych do udziału w akcji  
     kurierskiej; 
3/  właściwego doboru pracowników Urzędu Miasta do funkcji kurierów; 
4/ opracowania i przekazania Wojewodzie Świętokrzyskiemu w terminie do dnia                     
     10 stycznia każdego roku sprawozdania z realizacji zadań związanych                                
     z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej. 
 
    § 12.1. Wydatki związane z opracowaniem planu akcji kurierskiej, o którym mowa               
w § 4 ust.1, przeznaczaniem osób do funkcji kuriera oraz doręczaniem przez kurierów 
kart powołania do czynnej służby wojskowej i wezwań do wykonania świadczeń 
osobistych lub rzeczowych w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny pokrywane 
są z budżetu wojewody. 
2. Wydatki związane z doręczaniem przez kurierów w czasie pokoju kart powołania 
żołnierzom rezerwy oraz wezwań do wykonania świadczeń osobistych lub rzeczowych 
podczas ćwiczeń wojskowych prowadzonych w celu sprawdzenia gotowości 
mobilizacyjnej Sił Zbrojnych pokrywane są z budżetu podmiotu, na rzecz którego 
wykonane zostało dane świadczenie. 
 
    § 13. Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikowi Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego i Spraw Obronnych. 
 
    § 14. Traci moc zarządzenie Nr Z-1/2003 Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej            
z dnia 6 stycznia 2003r. w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie miasta 
Skarżyska-Kamiennej.                                                          
                                                      
 
 

                                                                                    Prezydent Miasta 

 
 
 

                                                                               Roman Wojcieszek 


