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DECYZJA NR 129 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 27 lutego 2007 r.

zmieniająca decyzję w sprawie działania poczty specjalnej
w jednostkach i komórkach organizacyjnych Policji

§ 1
W decyzji nr 704 Komendanta Głównego Policji

z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie działania poczty
specjalnej w jednostkach i komórkach organizacyj-
nych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 17, poz. 105) wprowa-
dza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przesyłki, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt
1 lit. b i pkt 2, nadane przez komórki organiza-
cyjne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz jednostki organizacyjne Po-
licji, przeznaczone dla adresatów spoza resortu
spraw wewnętrznych i administracji, są prze-
mieszczane i doręczane za pośrednictwem
urzędów pocztowych operatora publicznego
lub placówek operatora uprawnionego do wy-
konywania działalności pocztowej, zwanych
dalej „urzędami pocztowymi.”;

2) w § 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Placówki poczty specjalnej korzystają z
usług urzędów pocztowych i rozliczają się z
nimi na warunkach umów zawieranych z wła-
ściwymi organami operatora publicznego lub
operatora uprawnionego do wykonywania
działalności pocztowej.”;

3) w załączniku nr 10 wyrazy: „podpis przewoź-
nika” zastępuje się wyrazami: „podpis człon-
ków komisji”;

4) załącznik nr 14 otrzymuje brzmienie określone
w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Konrad Kornatowski
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