
Zarządzenie 

Nr Or.I.0050.12.2016 Burmistrza Gogolina  
z dnia 27 stycznia 2016 r. 

 
w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Gogolin oraz wprowadzenia planu 

akcji kurierskiej i planu rozplakatowania obwieszczeń.  

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U.2015 r. poz. 1515, z późn.zm.) w związku z art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 21 listopada 

1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2015r.  poz. 827 

z późn. zm.), § 10 ust. 1 oraz § 17 ust 1 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 (Dz.U.2014 r. poz. 3 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 1/Z/2015 

Wojewody Opolskiego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie organizacji akcji kurierskiej na 

terenie województwa opolskiego, zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

1. Uruchomienie akcji kurierskiej na terenie Gminy Gogolin za pośrednictwem kurierów 

w trybie akcji kurierskiej może nastąpić w celu: 

1)  doręczenia kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych 

w trybie natychmiastowego stawiennictwa; 

2) odbycia okresowej służby wojskowej pełnionej w trybie natychmiastowego 

stawiennictwa; 

3) odbycia czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie 

wojny; 

4) sprawdzenia gotowości mobilizacyjnej i bojowej jednostek wojskowych; 

5) doręczenia wezwań do wykonania świadczeń na rzecz obrony. 

 

2. Rozplakatowanie obwieszczeń na terenie Gminy Gogolin może nastąpić w celu 

poinformowanie żołnierzy rezerwy o powołaniu do czynnej służby wojskowej w sytuacji 

ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.  

 

§ 2 

1. Uruchomienie akcji kurierskiej oraz rozplakatowania obwieszczeń realizowane jest na 

sygnał otrzymany bezpośrednio od Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Opolu lub od 

Starosty Krapkowickiego za pomocą hasła z wykorzystaniem tabeli sygnałowej, 

telefonicznie albo na podstawie dokumentu zawiadomienia, przekazanego bezpośrednio  

przez kuriera. 

§ 3 

1. Akcję kurierską na terenie gminy Gogolin uruchamiam osobiście.  

2. Akcją kurierską kieruję osobiście lub poprzez osoby upoważnione wykazane w planie 

akcji kurierskiej. 

3. Do przyjęcia i czasowego przechowywania kart powołania i obwieszczeń 

w pomieszczeniu  określonym w planie akcji kurierskiej upoważniam naczelnika  wydziału 

Gminne Centrum Reagowania. 

 



§ 4 

1. Po uruchomieniu akcji kurierskiej należy: 

1) Zawiadomić sołtysów Gminy Gogolin i przewodniczących zarządów dzielnic Gogolina 

w celu powiadomienia o konieczności udzielenia kurierom niezbędnej pomocy 

w doręczaniu kart powołania; 

2) zawiadomić Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach o uruchomieniu akcji 

kurierskiej w celu zabezpieczenia porządku w czasie jej przebiegu; 

3) przekazać na piśmie Staroście Krapkowickiemu informację o uruchomieniu akcji 

kurierskiej;   

4) wydać dokumenty do wypełnienia kurierom-wykonawcom; 

5) przyjmować informacje o przebiegu akcji i kierować nią na bieżąco. 

 

2. Po zakończeniu doręczania kart powołania należy: 

1) zawiadomić Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Opolu, Starostę Krapkowickiego 

oraz Wojewodę Opolskiego o zakończeniu doręczania kart powołania; 

2) sporządzić i przekazać dla Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Opolu rozliczenie 

doręczenia kart powołania wraz z niedoręczonymi kartami powołania 

i potwierdzeniami odbioru doręczonych kart powołania; 

3) sporządzić rozliczenie kosztów akcji kurierskiej; 

4) sporządzić sprawozdanie z realizacji zadań związanych z doręczaniem kart 

powołania w trybie akcji kurierskiej na terenie Gminy Gogolin. 

 

§ 5 

W celu zapewnienia sprawnego przeprowadzenia akcji kurierskiej dla osoby kierującej akcją, 

kurierów i kierowców wydzielam niezbędne pomieszczenia oraz środki łączności Urzędu 

Miejskiego w Gogolinie wyszczególnione w planie Akcji Kurierskiej . 

 

§ 6 

Dla kurierów - łączników i kurierów przygotować oddzielne teczki pracy zawierające 
dokumenty (wyciągi) oraz materiały biurowe i inne zabezpieczające  wykonanie przez nich 
zadań. 

 

§ 7 

W porozumieniu z Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Opolu ustalić wspólne sygnały 

i hasła oraz normy czasowe do wykonania zadań związanych z uruchomieniem akcji 

kurierskiej, przyjęciem, przechowywaniem i doręczaniem kart powołania. 

 

§ 8 

1. Na bieżąco analizować skład osobowy wyznaczonych kurierów w tym łączników 

i kurierów wykonawców pod względem możliwości ich wykorzystania do akcji kurierskiej 

oraz ilości zapewniającej sprawne i szybkie doręczanie dokumentów powołania. 

2. Określić w ramach obowiązków służbowych zadania pracowników na których nałożone 

zostały obowiązki do realizacji zadań kurierów. 

3. Utrzymywać sprawny system rozwinięcia akcji kurierskiej, sposób przyjmowania 

sygnałów i ich przekazywania osobom uprawnionym do rozwinięcia i kierowania akcją 

kurierską. 

4. Na bieżąco analizować rejony i trasy doręczania dokumentów powołania i wezwań do 

uruchomienia świadczeń na terenie Gminy a w razie potrzeby wyznaczać trasy 

zapasowe. 

 



§ 9 

Wydatki finansowe związane z funkcjonowaniem akcji kurierskiej realizować zgodnie z  § 32 

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.2014.3 z późn. zm.). 

§ 10 

1. W celu zapewnienia sprawnej organizacji akcji kurierskiej należy: 

1) Prowadzić systematyczne szkolenie osób wchodzących w skład zespołów biorących 

udział w akcji kurierskiej; 

2) uczestniczyć w szkoleniach organizowanych przez Opolski Urząd Wojewódzki oraz 

w uzasadnionych przypadkach przez WKU Opole; 

3) planować i prowadzić we współpracy z komendantem WKU Opole treningi akcji 

kurierskiej raz na dwa lata w ramach ćwiczeń terenowych po uzyskaniu zgody 

wojewody opolskiego. 

2. Sporządzać i przesyłać do wojewody opolskiego coroczne sprawozdania z realizacji 

zadań związanych z doręczaniem kart powołania w trybie akcji kurierskiej za rok 

poprzedni do dnia 5 stycznia każdego roku. 

 
§ 11 

1. Wprowadzam plan akcji kurierskiej gminy Gogolin w zakresie rejonów i tras 

bezpośredniego doręczania kart powołania adresatom w brzmieniu stanowiącym 

załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Wprowadzam plan rozplakatowania obwieszczeń na terenie gminy Gogolin w brzmieniu 

stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 12 

Dokumentację „plan akcji kurierskiej” oraz „plan rozplakatowania obwieszczeń” stanowiącą  

tajemnicę służbową o klauzuli „zastrzeżone”, należy przechowywać oraz postępować z nią 

na zasadach określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 

2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228 z póź. zm.). 

 

§ 13 

Wykonanie zarządzenia powierzam naczelnikowi wydziału Gminne Centrum Reagowania.  

§ 14 
 

Traci moc zarządzenie Nr OR.I.0050.128.2011 Burmistrza Gogolina z dnia 25.11.2011 r. 

w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Gogolin oraz wprowadzenia planu 

akcji kurierskiej i planu rozplakatowania obwieszczeń.  

 
§ 15 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


