
ZAP¿ADZENT E NR 404/2016

BU RMISTRZA M IASTA J EDRZEJOWA
z dnia 29.09.2016 roku

w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie miasta i gminy Jgdrzejów

Na podstawie art.60 ust.4 pkt.  1 iust.6 ustawy zdnia 21 l istopada 1967r. o
powszechnym obowiqzku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016r. poz.
15342pó2n.  zm.) ,  S 10 ust .  1  ,  S 17 ust .  1  pkt .2  iS 18 ust . l  rozporzqdzenia Min i -
strów Spraw Wewngtrznych i Administracji, Obrony Narodowq oraz Infrastruktury z
dnia 5 lipca 2002r. w sprawie trybu dorqczania kart powolania i rozplakatowania ob-
wieszczen o stawieniu sig osób do czynnej sluzby wojskowej (1.1. Dz. U. z2014r.poz.
3) oraz Zarzqdzenia Nr 5112016 Wojewody Swigtokrzyskiego z dnia 29 kwietnia
2016r. w sprawie zalo2eñ i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa éwiq-
tokrzyskiego, zarzqdza siq co nastgpuje:

s 1

Akcja kurierska to zorganizowany przez organy administracji publicznej system dorg-
czania kart powolania zofnierzom rczenvy do odbycia ówiczen wojskowych przepro-
wadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa, w celu sprawdzenia gotowoéci
mobilizacyjnej i bojowej jednostek wojskowych, oraz do czynnej stuZby wojskowej
w razie ogloszenia mobil izacji iw czasie wojny

s 2

Celem akcji kurierskiej organizowanej i prowadzonej przez Burmistrza na terenie
miasta i gminy Jqdrzejów jest:

1. bezpoérednie dorqczanie dokumentów powolania adresatom do odbycia ówi-
czen wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennic-
twa;

2. bezpoérednie dorgczanie dokumentów powolania adresatom do czynnej sluZ-
by wojskowej w razie ogloszenia mobilizacji i w czasie wojny,

3. bezpoérednie dorgczanie, adresatom, wezwan do wykonania éwiadczen na
zecz obrony.

s 3

W ramach akcji kurierskiej prowadzona jest tak2e akcja rozplakatowania obwiesz-
czen o powszechnej mobilizacji w celu poinformowanie 2olnierzy rezeruy o powola-
niu do czynnej sluzby wojskowej w sytuacji zagro2enia bezpieczenstwa panstwa i w
czasie wojny. Akcja ta prowadzona jest wedlug osobnego planu.



s 4

W celu zapewnienia sprawnej organizacji wykonywania zadan zwiqzanych z dorg-
czaniem dokumentów powolania wprowadza siq do uzytku ,,Plan Akcji Kurierskiej
Miasta i Gminy Jqdrzejów" stanowiqcy zalqcznik nr 1 oraz mapq w skali 1:25000

,, Plan Akcji Kurierskiej - Gmina Jgdrzejów - Podzial na Trasy Dorgczen" stanowiqcq
zalqcznlk nr 2 i mapQ w skali 1 :1000 - ,,Plan Akcji Miasto Jqdrzejów- Podzial na Re-
jony Dorqczen stanowiqcq zalqcznlk nr 3 do niniejszego zarzqdzenia.

s 5

Wprowadza sig do uzytku ,,Plan Rozplakatowania Obwieszczen o Stawieniu sig Osób
do Czynnej Stuzby Wojskowej na Terenie Miasta i Gminy Jgdrzejów" stanowiqcy za-
tqcznik nr 4 do niniejszego zarzqdzenia.

s 6

Dokumentacja Akcji Kurierskiej i Plan Rozplakatowania Obwieszczen sq dokumen-
tami niejawnymi.

s 7

Do uruchamiania i kierowania akcjq kurierskq na terenie miasta i gminy Jgdrzejów
upowaZnieni sq :

a. Burmistrz Pan Marcin Piszczek
b. Sekretarz Gminy Pani Renata Kawiorska
c. lnspektor ds.Zarzqdzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej

Pan Piotr Zolna

s 8

Uruchomienie akcji kurierskiej na terenie Miasta i Gminy Jgdrzejów nastgpuje na
podstawie hagta okreélonego tabelq sygnalowq ,,ZEFIR', otrzymane bezpoéred-
nio od Wojskowego Komendanta Uzupelnieñ w Busku Zdroju lub poérednio od
Starosty Powiatu Jgdrzejowskiego za pomocq lqcznoéci przewodowej, radiotele-
fonicznej albo na podstawie dokumentu zawiadomienia przekazanego przez ku-
riera.
Rozplakatowanie obwieszczen na terenie Miasta i Gminy Jqdrzejów realizowane
jest niezwlocznie po otrzymania hasla okreélonego tabelq sygnalowq ,,ZEF|R" ,
bezpoérednio od Wojskowego Komendanta Uzupelnien w Busku Zdroju lub po-
érednio od Starosty Powiatu Jqdrzejowskiego za pomocq fqcznoSci przewodo-
wej, radiotelefonicznej albo na podstawie dokumentu zawiadomienia przekaza-
nego przez kuriera.

s e
W celu zapewnienia sprawnego wykonywania zadañ zwi4zanych z organizaqq i
prowadzeniem akcji kurierskiej i rozplakatowania obwieszczen o stawiennictwie osób

1 .

2 .



do czynnej sluzby wojskowej na terenie Miasta I Gminy Jqdrzejów nale2y '.

1. Dokonywaó przeglqdu i aktualizacji - nie rzadziej ni| raz w roku - dokumentacji
okreélonej w S 4 i 5 niniejszego zarzEdzenia.

2. W celu merytorycznego przygotowania obsady akcji kurierskie prowadzi siq
szkolenie - razw roku - kierujqcych akcjq kurierskq, kurierów - lqczników, kurie-
rów - wykonawców oraz kurierów.

3. W celu sprawdzenia gotowoéci i sprawnoéci dziatania obsady akcji kurierskiej
organizuje sig -nie rzadziej ni2 raz na dwa lata - trening, bez dorqczania kart po-
wolania.

4. Corocznie inspektor ds. Zarzqdzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obrony
przekaZe.
a. do dnia 15 grudnia wojewodzie éwiqtokrzyskiemu propozycje terminów orga-

niwacji treningów akcji kurierskiej w roku nastqpnym;
b. do dnia 31 grudnia staroécie jgdrzejowskiemu sprawozda nie z realizaqi za-

dan zwiqzanych z dorqczaniem kart powolania w trybie akcji kurierskiej - za
dany rok .

s  1 0

Wykonanie zarzqdzenia powierza siq Sekretarz Gminy.

s  1 1

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

iri I :i.l

\ *n, t ,  ü
I


