
 

 

Zarządzenie Starosty Krapkowickiego 

Nr AO.120.10.2016 

z dnia 15 lutego 2016r. 
 

w sprawie: wprowadzenia „Planu Akcji Kurierskiej Starostwa Powiatowego 

w Krapkowicach”  
 

Na podstawie § 17 ust. 1 pkt 1 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. z 2014r., poz. 3) oraz art. 4 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia  

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445) zarządzam, co 

następuje:  
 

§ 1. Organizuję na terenie Powiatu Krapkowickiego Akcję kurierską w celu zapewnienia 

doręczania gminom dokumentów powołania, pakietów dokumentów powołania oraz 

obwieszczeń o powołaniu do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji  

i w czasie wojny.  
 

§ 2. Dla zapewnienia właściwej organizacji i sprawnego przebiegu akcji kurierskiej 

wprowadzam „Plan Akcji Kurierskiej Starostwa Powiatowego w Krapkowicach”, zwany 

w dalszej części Planem stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia. 
 

§ 3. Plan ze względu na zawarte w nim informacje stanowi tajemnicę prawnie chronioną i jest 

oznaczony klauzulą „Zastrzeżone”. 
 

§ 4. 1. Uruchomienie akcji kurierskiej następuje każdorazowo po otrzymaniu hasła określo-

nego tabelą sygnałową przekazaną przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Opolu. 

2. Do zapoznania się z tabelą sygnałową zobowiązuję osoby upoważnione do uruchomienia  

i kierowania akcją kurierską, wskazane w Planie. 

3. Fakt zapoznania się z treścią tabeli sygnałowej należy potwierdzić pisemnie. 
 

§ 5. 1. Tabela sygnałowa stanowi integralną część Planu i przechowywana jest w Wydziale 

Administracji i Spraw Obywatelskich, a po uruchomieniu Stałych Dyżurów w pomieszczeniach 

Stałego Dyżuru. 

2. Dodatkowo do Planu dołącza się dokumentację zawierającą założenia do akcji kurierskiej 

przekazaną przez organy administracji wojskowej, a w szczególności: 

1) Podstawowe normy czasowe, 

2) Wykaz osób upoważnionych przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Opolu do 

uruchomienia akcji kurierskiej organizowanej przez Starostwa Powiatowe, Urzędy 

Miast, Urzędy Miast i Gmin oraz Urzędy Gmin. 
 

§ 6. Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Administracji i Spraw 

Obywatelskich. 
 

§ 7. Traci moc Zarządzenie Starosty Krapkowickiego Nr AO.120.79.2013 z dnia  

29 sierpnia 2013r. w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie powiatu krapkowickiego. 
 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Starosta Krapkowicki 

/-/Maciej Sonik 


