
ZARZĄDZENIE NR 3/2019
BURMISTRZA KAŁUSZYNA

z dnia 4 stycznia 2019 r.

W sprawie założeń i schematów Akcji Kurierskiej gminy Kałuszyn.

Na podstawie art. 60 ust. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku Ochrony 
Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. 2018.r. poz. 1459 ), § 10 ust. 1 i § 17 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministrów 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej oraz Infrastruktury z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie 
trybu doręczenia kart powołania i rozplakatowania obwieszczeń o stawieniu się osób do czynnej służby wojskowej 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 3). Zarządzenia Nr 348 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 października 2009 r. w sprawie 
wprowadzenia do użytku założeń i schematu Akcji Kurierskiej na terenie Województwa Mazowieckiego oraz 
Zarządzenia Nr 194 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 
wprowadzania do użytku założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa mazowieckiego zarządza się 
co następuje:

§ 1. 

Celem Akcji Kurierskiej na terenie gminy Kałuszyn jest zapewnienie doręczenia kart powołania adresatom do 
odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzonych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej 
służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

§ 2. 

Rozplakatowanie obwieszczeń na terenie gminy Kałuszyn ma na celu poinformowanie żołnierzy rezerwy 
o powołaniu do czynnej służby wojskowej w sytuacji ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

§ 3. 

1) W celu właściwej organizacji i funcjonowania Akcji Kurierskiej należy opracować Plan Akcji     Kurierskiej 
gminy Kałuszyn.

2) Plan Akcji Kurierskiej obejmuje:

a) rejony i trasy doręczeń dokumentów powołania oraz trasy przejazdu kurierów przy         wykorzystaniu 
mapy terenu;

b) niezbędne siły i środki;

c) tabele czynności dla kierujacego Akcją Kurierską;

d) plan rozplakatowania obwieszczeń w razie ogłoszenia mobilizacji.

§ 4. 

Plan Akcji Kurierskiej podlega uzgodnieniu z organami  w zakresie określonym w § 17 ust 1 cytowanego na 
wstępie rozporządzenia.

§ 5. 

Plan Akcji Kurierskiej wykonać w 3 egzemplarzach

•egz. nr 1 Urząd Gminy Kałuszyn

•egz. nr 2 Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim

•egz. nr 3 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mińsku Mazowieckim

§ 6. 

1) Akcją kurierską kieruje Burmistrz Kałuszyna, a podczas jego nieobecności osoba wskazana w planie Akcji 
Kurierskiej.
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2) Uruchomienie Akcji Kurierskiej następuje na podstawie hasła otrzymanego od WKU w Mińsku Mazowieckim 
lub Starosty Powiatu Mińskiego.

3) Hasło o uruchomieniu Akcji Kurierskiej może być otrzymane środkami łączności przewodowej potwierdzony 
pismem albo bezpośrednio  na podstawie dokumentu przekazanego przez kuriera.

§ 7. 

W celu sprawnego przebiegu Akcji Kurierskiej wydziela się pomieszczenie służbowe (pokój nr 7) w Urzędzie oraz 
dostępne środki łączności dla kierującego akcją, kurierów i wykonawców.

§ 8. 

Dokumentację Akcji Kurierskiej oznaczoną kluzulą „zastrzeżone” należy przechowywać oraz postępować z nią na 
zasadach określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010r. (t.j. Dz. U. 
2018 poz. 412 ze zm.)

§ 9. 

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi prowadzącemu sprawy obronne w Urzędzie Miejskim.

§ 10. 

Po dokonaniu stosownych uzgodnień i zatwierdzenia "Planu Akcji Kurierskiej gminy Kałuszyn" traci moc 
dotychczasowa dokumentacja Planu Akcji Kurierskiej zatwierdzona w 2016 roku.

§ 11. 

Zarzadzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Kałuszyna

Arkadiusz Marcin Czyżewski
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