
ZARZĄDZENIE Nr 23/2011 
STAROSTY SZYDŁOWIECKIEGO 

z dnia 6 lipca 2011 roku 
w sprawie organizacji akcji kurierskiej na terenie powiatu szydłowieckiego 

 
 
 
Na podstawie art. 18 ust. 4 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2004 r. Nr 241 
poz. 2416 wraz z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 20 oraz art. 34 ust. 1 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1592 z późn. zm.), § 17 ust. 1 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 stawieniu 
się osób do czynnej słuŜby wojskowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 122 poz. 1049) 
w związku z Zarządzeniem Nr 348 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 października 
2009 r. w sprawie wprowadzenia do uŜytku załoŜeń i schematu akcji kurierskiej 
na terenie województwa mazowieckiego i Zarządzeniem Nr 194 Wojewody 
Mazowieckiego z dnia 29 kwietnia 2011 roku zmieniające zarządzenie w sprawie 
wprowadzenia do uŜytku załoŜeń i schematu akcji kurierskiej na terenie województwa 
mazowieckiego, zarządzam: 
 

§ 1. 
 

Zorganizować akcję kurierską na terenie powiatu szydłowieckiego w celu zapewnienia 
doręczania gminom pakietów dokumentów powołania oraz obwieszczeń o powołaniu 
do czynnej słuŜby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny. 
 

§ 2. 
 
Dla zapewnienia właściwej organizacji i sprawnego przebiegu akcji kurierskiej 
polecam opracować „PLAN AKCJI KURIERSKIEJ ORGANIZOWANEJ 
PRZEZ STAROSTĘ SZYDŁOWIECKIEGO” wraz ze stosownymi załącznikami 
i dokumentami /drukami/ pomocniczymi oraz dokonywać jego stałej aktualizacji. 

 
§ 3. 

 
Plan akcji kurierskiej stanowi tajemnicę słuŜbową i naleŜy oznaczyć klauzulą 
„ZASTRZEśONE”. 
 

§ 4. 
 
Plan akcji kurierskiej wykonać w trzech egzemplarzach: 
 - egz. Nr 1 – Starostwo Powiatowe w Szydłowcu,  
 - egz. Nr 2 – Wojskowa Komenda Uzupełnień w Radomiu, 
 - egz. Nr 3 - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego MUW. 
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§ 5. 
 
Plan akcji kurierskiej uzgodnić z: 
1) Komendantem Powiatowym Policji w Szydłowcu, 
2) Wojskowym Komendantem Uzupełnień w Radomiu. 

 
§ 6. 

 
Uruchomienie akcji kurierskiej następuje kaŜdorazowo po otrzymaniu sygnału 
określonego w tabeli sygnałowej. Do posługiwania się tabelą upowaŜniam następujące 
osoby: 
1) Wicestarosta Szydłowiecki, 
2) Sekretarz Powiatu,  
3) Inspektor w Biurze ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw 
Obronnych. 

 
§ 7. 

 
Do kierowania akcją kurierską upowaŜniam Sekretarza Powiatu, a w razie jego 
nieobecności Inspektora w Biurze ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności   
i Spraw Obronnych. 

 
§ 8. 

 
Tabelę sygnałową przechowywać w Biurze ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony 
Ludności i Spraw Obronnych, a po wprowadzeniu stałych dyŜurów u dyŜurnego 
ze składu zmiany pełniącej dyŜur. 
 

§ 9. 
 
Inspektor w Biurze ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw 
Obronnych dokona sprawdzenia aktualności decyzji administracyjnych                       
w sprawie nałoŜenia świadczeń osobistych i rzeczowych na osoby przeznaczone 
do funkcji kuriera oraz środki transportowe. W razie potrzeby wystąpić z nowymi 
wnioskami w tej sprawie. 
 

§ 10. 
 
Na potrzeby akcji kurierskiej wydziela się pomieszczenia słuŜbowe Starostwa 
ze środkami łączności. 
 

§ 11. 
 
Środki materiałowe potrzebne do opracowania oraz utrzymywania w stałej aktualności 
dokumentacji oraz wyposaŜenia osób funkcyjnych, zabezpieczy Wydział Organizacji, 
Nadzoru i Spraw Obywatelskich. 
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§ 12. 
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi w Biurze ds. Zarządzania 
Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych. 
 

§ 13. 
 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 

Starosta Szydłowiecki 
 

Włodzimierz Górlicki 


