
 

ZARZĄDZENIE  Nr 13/2017 

BURMISTRZA PIŁAWY GÓRNEJ 

z dnia 31 stycznia 2017 roku 

  

w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie Gminy Piława Górna 

  

        Na podstawie art. 60 ust. 4 pkt.1 i ust 6 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym           

obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2016 r. poz.1534) w związku § 10 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 doręczania kart powołania                             

i rozplakatowania obwieszczeń o stawianiu się osób do czynnej służby wojskowej (Dz. U. z 

2014 r. poz. 3) oraz zarządzenia Nr 364/2016  Wojewody Dolnośląskiego z dnia 27 grudnia 

2016 r. w sprawie założeń i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa dolnośląskiego  

zarządza się, co następuje:   

 

§ 1 

 

Akcja kurierska to zorganizowany przez organ administracji publicznej system doręczania kart 

powołania żołnierzom rezerwy do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzonych w trybie 

natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia 

mobilizacji i w czasie wojny.   

 

§ 2 

 

Celem akcji kurierskiej jest: 

1)  bezpośrednie doręczenie dokumentów powołania adresatom do odbycia ćwiczeń             

wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa, 

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

ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, 

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

 

§ 3 

 

1.Akcją Kurierską kieruje Burmistrz Piławy Górnej lub inspektor ds. obronnych i obrony 

cywilnej. 

2.Uruchomienie akcji kurierskiej następuje po otrzymaniu hasła od Wojskowego              

Komendanta Uzupełnień w Kłodzku, pośrednio od Starosty Powiatu Dzierżoniowskiego lub na 

podstawie dokumentu zawiadomienia przekazanego przez kuriera 

 

§ 4 

 

Miejscem pracy dla potrzeb akcji kurierskiej są pomieszczenia służbowe Urzędu Miasta 

w Piławie Górnej. 

 

§ 5 

 

W celu zapewnienia sprawnej organizacji wykonywania zadań związanych z doręczaniem 

dokumentów powołania w trybie akcji kurierskiej, organizuje się szkolenia dla wszystkich osób 

przewidzianych do udziału w akcji kurierskiej. 



 

 

§ 6 

 

Plan akcji kurierskiej zawiera informacje niejawne oznaczone klauzulą „ZASTRZEŻONE„. 

 

§ 7 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi ds. obronnych i obrony cywilnej. 

 

§ 8 

 

Traci moc zarządzenie nr 46/2011 Burmistrza Piławy Górnej z dnia 21 kwietnia 2011 r. 

w sprawie organizacji akcji kurierskiej.    

 

§ 9 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu. 

 

 

 

 

 


