
Zarządzenie Nr 56/2015 

Wójta Gminy Lichnowy 

z dnia 03 września 2015 r. 

w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Lichnowy oraz wprowadzenia 

planu akcji kurierskiej i planu rozplakatowania obwieszczeń 

 

Na podstawie art.60 ust.4 i ust.6 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku 

obrony Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 827 ze zm.) w związku z  

§ 3 ust. l, § 10 ust. l oraz § 17 ust. l pkt 2 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 (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.3 ze zm.), zarządza co następuje: 

 

§ 1. 

1. W celu właściwego funkcjonowania akcji kurierskiej należy opracować Plan Akcji 

Kurierskiej Gminy Lichnowy, w którym określa się: 

1) Rejony i trasy doręczeń kart powołania w gminie przy wykorzystaniu mapy terenu. 

2) Niezbędne siły i środki (zaplanowano w ramach świadczeń osobistych i rzeczowych). 

3) Zasady przekazywania informacji o uruchomieniu akcji, jej przebiegu i wynikach. 

4) Warianty działania w różnych godzinach doby. 

5) Plan rozplakatowania obwieszczeń na terenie Gminy Lichnowy. 

 

2. Plan Akcji Kurierskiej Gminy Lichnowy, uwzględniający założenia i schemat opracowane 

przez Wojewodę Pomorskiego, uzgadnia się z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w 

Malborku oraz Komendantem Powiatowym Policji w Malborku. 

3. Plan Akcji Kurierskiej wykonuje się w trzech egzemplarzach. Egzemplarz nr 2 i 3 należy 

przekazać Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień i Staroście Malborskiemu. Egzemplarz  

nr 1 pozostaje w Urzędzie. 

§ 2. 

1. Akcją kurierską na terenie Gminy Lichnowy kieruje Wójt Gminy Lichnowy. 

2. Wójt może upoważnić pracownika lub pracowników, którzy w jego imieniu będą realizować 

zadania związane z kierowaniem Akcja Kurierską. 

 

§ 3. 

1. Celem akcji kurierskiej jest: 

1) bezpośrednie doręczenie dokumentów powołania określonym żołnierzom rezerwy do 

odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa; 

2) bezpośrednie doręczenie dokumentów powołania do czynnej służby wojskowej w razie 

ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny; 



3) bezpośrednie doręczanie wezwań do wykonania świadczeń na rzecz obrony; 

4) bezpośrednie doręczenie obwieszczeń o powszechnej mobilizacji, w celu ich 

rozplakatowania. 

 

 

§ 4. 

1. Uruchomienie akcji kurierskiej następuje na podstawie hasła otrzymanego od Wojskowego 

Komendanta Uzupełnień w Malborku lub Starosty Malborskiego. 

2. Hasło o zarządzeniu uruchomienia akcji kurierskiej może być przekazane za pomocą 

łączności przewodowej, radiowej albo w postaci dokumentu przekazanego przez kuriera. 

3. Otrzymane hasło, zgodne z tabelą sygnałową, stanowiące podstawę uruchomienia akcji 

kurierskiej należy niezwłocznie potwierdzić u nadawcy. 

 

 

§ 5. 

1. Rozplakatowania obwieszczeń dokonuje się niezwłocznie po otrzymaniu sygnału od 

Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Malborku. 

2. Hasło do wykonania rozplakatowania obwieszczeń może być przekazane za pomocą 

łączności przewodowej, radiowej albo w postaci dokumentu przekazanego przez kuriera. 

Otrzymane hasło, zgodne z tabelą sygnałową, stanowiące podstawę uruchomienia akcji 

kurierskiej należy niezwłocznie potwierdzić u nadawcy. 

3. Plan Rozplakatowania Obwieszczeń na obszarze Gminy Lichnowy jest integralna częścią 

Planu Akcji Kurierskiej Gminy Lichnowy i zawiera: 

1) określenie liczby obwieszczeń przewidzianych do pierwszego rozplakatowania; 

2) określenie zapasu interwencyjnego do powtórnego rozplakatowania; 

3) spis wyznaczonych miejsc umieszczenia obwieszczeń; 

4) siły i środki potrzebne do realizacji rozplakatowania na terenie Gminy Lichnowy 

 

§ 6. 

1. W ramach procesu przygotowania Urzędu do realizacji zadań wynikających z przebiegu akcji 

kurierskiej należy szkolić wytypowanych pracowników Urzędu i osoby wyznaczone do 

bezpośredniego doręczania kart. 

2. Szkolenia z zakresu akcji kurierskiej ujmowane są w rocznym Planie Szkolenia Obronnego 

zatwierdzanym przez Wojewodę Pomorskiego.  

 

 

§ 7.  

1. Plan Akcji Kurierskiej zawiera informacje niejawne i jest oznaczony klauzulą „zastrzeżone”. 

2. Osoby wyznaczone do uruchomienia Akcji Kurierskiej oraz pełniący funkcje kuriera 

wykonawcy muszą posiadać upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych 

klauzulą „zastrzeżone”. 

 

§ 8. 

Roczne sprawozdanie z realizacji zadań związanych z akcja kurierską należy przekazać do 10 

grudnia Staroście Malborskiemu. 

 

§ 9. 

1. Opracowanie i systematyczne aktualizowanie Planu Akcji Kurierskiej będzie realizowane 

przez Inspektora ds. obrony cywilnej i bezpieczeństwa publicznego. 



2. Plan Akcji Kurierskiej podlega aktualizacji do dnia 31 stycznia każdego roku ze stanem na 

dzień 31 grudnia roku poprzedniego oraz w razie zmian mających istotny wpływ na 

funkcjonowanie akcji kurierskiej. 

 

§ 10. 

Do przyjęcia i czasowego przechowywania kart powołania otrzymanych przekazanych przez 

Wojskową Komendę Uzupełnień w Malborku upoważniam pracownika ds. obrony cywilnej  

i bezpieczeństwa publicznego. 

 

 

§ 11. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 


