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40 
DECYZJA NR 230 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 

z dnia 29 maja 2009 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 orga-
nizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 17, poz. 105,  
z 2007 r. Nr 4, poz. 48 oraz z 2008 r. Nr 18, poz. 105) 
w § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zadanie wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. a re-
alizowane jest w dni robocze, zgodnie z obowiązu-
jącym planem przewozu poczty specjalnej przez 
konwoje w składzie: 

1) dwóch policjantów Wydziału Poczty Specjalnej 

Biura Łączności i Informatyki Komendy Głów-
nej Policji, w tym jeden jako dowódca, albo 

2) dwóch policjantów komedy wojewódzkiej 
Policji, w tym jeden jako dowódca.”. 

 
§ 2 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 
Komendant Główny Policji 
gen. insp. Andrzej Matejuk  
 

 
 

41 
DECYZJA NR 234 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 

z dnia 5 czerwca 2009 r. 

uchylająca decyzję w sprawie obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych  
i dodatkowych nauczycieli szkół policyjnych  

 
Na podstawie § 6 zarządzenia nr 1144 Komen-

danta Głównego Policji z dnia 2 listopada 2007 r. 
w sprawie metod i form wykonywania w Policji za-
dań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i infor-
macji prawnej (Dz. Urz. KGP Nr 21, poz. 131  
z 2006 r. Nr 4, poz. 10 oraz z 2007 r. Nr 13, poz. 101) 
postanawia się, co następuje: 

 
§ 1 

Uchyla się decyzję nr 20 Komendanta Głównego 
Policji z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie obo-
wiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych i do-

datkowych nauczycieli szkół policyjnych (Dz. Urz. 
KGP Nr 4, poz. 11). 

 
§ 2 

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Komendant Główny Policji 
gen. insp. Andrzej Matejuk 

wz. Pierwszy Zastępca 
Komendanta Głównego Policji 
nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk 

 
 

42 
OBWIESZCZENIE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 

z dnia 5 czerwca 2009 r. 

o sprostowaniu błędu  
 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20 
lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych  
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. 
Nr 68, poz. 449 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206)  
w decyzji nr 135 Komendanta Głównego Policji  
z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie pilotażowego 
programu rozliczania zużycia materiałów pędnych 
w wyznaczonych jednostkach organizacyjnych Policji 

(Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 27) § 5 zamiast wyrazów 
„2008 r.” powinny być wyrazy „2009 r.”.  

 
Komendant Główny Policji 
gen. insp. Andrzej Matejuk 

wz. Pierwszy Zastępca 
Komendanta Głównego Policji 
nadinsp. Arkadiusz Pawełczyk  




