
ZARZĄDZENIE NR 22
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 16 kwietnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, 
komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 i 125) 
zarządza się, co następuje:

§ 1.  W zarządzeniu nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 r. w sprawie 
szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych 
Policji (Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 50, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zarządzenie określa szczegółowe zasady organizacji i zakres działania Komendy Głównej Policji, 
zwanej dalej „KGP”, Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnego 
Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, komendy wojewódzkiej Policji, komendy powiatowej 
Policji, komisariatu Policji, komisariatu specjalistycznego Policji, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, szkoły 
policyjnej, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, oddziału prewencji Policji, samodzielnego 
pododdziału prewencji Policji, samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji oraz ośrodka 
szkolenia Policji.”,

b) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

„2b. Do Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” przepisy zarządzenia stosuje 
się w zakresie nieuregulowanym przepisami o organizacji i zakresie działania Centralnego Pododdziału 
Kontrterrorystycznego Policji „BOA” oraz zasadach współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi 
Policji.”; 

2) w § 2:

a) pkt 1-3 otrzymują brzmienie:

„1) jednostka organizacyjna Policji, zwana dalej „jednostką Policji” - KGP, Centralne Biuro Śledcze 
Policji, Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA”, 
komendę wojewódzką Policji, komendę powiatową Policji, komisariat Policji, komisariat specjalistyczny 
Policji, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, szkołę policyjną, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 62 i 93, 
z 2014 r. poz. 24 i 69, z 2015 r. poz. 39 i 113, z 2017 r. poz. 23 oraz z 2018 r. poz. 91.
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Policji, oddział prewencji Policji, samodzielny pododdział prewencji Policji, samodzielny pododdział 
kontrterrorystyczny Policji oraz ośrodek szkolenia Policji;

2) komendant Policji - Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, 
Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Dowódcę Centralnego Pododdziału 
Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, komendanta wojewódzkiego Policji, komendanta powiatowego 
Policji, komendanta komisariatu Policji, komendanta komisariatu specjalistycznego Policji, Komendanta-
rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendanta szkoły policyjnej oraz Dyrektora Centralnego 
Laboratorium Kryminalistycznego Policji;

3) kierownik jednostki Policji - komendanta Policji, dowódcę oddziału prewencji Policji, dowódcę 
samodzielnego pododdziału prewencji Policji, dowódcę samodzielnego pododdziału 
kontrterrorystycznego Policji oraz kierownika ośrodka szkolenia Policji;”,

b) w pkt 8 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) stanowisko pomocnicze, robotnicze i obsługi, o którym mowa w przepisach o zasadach 
wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych 
w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek, na którym zatrudnia się 
pracownika w: KGP, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, 
Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA”, komendzie wojewódzkiej Policji, 
komendzie powiatowej Policji, komisariacie Policji, komisariacie specjalistycznym Policji, oddziale 
prewencji Policji, samodzielnym pododdziale prewencji Policji oraz samodzielnym pododdziale 
kontrterrorystycznym Policji - na podstawie Kodeksu pracy,”;

3) w § 8 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) tworzenia, likwidacji lub przekształcania komórek w KGP oraz w Centralnym Pododdziale 
Kontrterrorystycznym Policji „BOA”;

2) tworzenia, likwidacji lub ustalania oraz przekształcania struktury organizacyjnej i etatowej oddziału 
prewencji Policji i samodzielnego pododdziału prewencji Policji, ustalania oraz przekształcania struktury 
organizacyjnej i etatowej samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji, a także wskazania 
komend wojewódzkich Policji, w których działają komórki o nazwie lotnictwa Policji i określa ich 
strukturę organizacyjną, etatową oraz terytorialny zasięg działania;”;

4) w § 13 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Proporcje między liczbą stanowisk policyjnych w poszczególnych korpusach, a ogólną liczbą 
stanowisk w KGP i Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA” ustala Komendant Główny 
Policji.”;

5) w § 14:

a) w ust. 1:

- po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu:

„1b) w Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA” - jako: wydział, sekcję, referat, 
ogniwo, zespół, podzespół i jednoosobowe stanowisko;”,

- pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) w samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym Policji - jako: sekcja, zespół i jednoosobowe 
stanowisko.”,

b) uchyla się ust. 4,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
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„5. Podzespół tworzy się wyłącznie w KGP, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Biurze Spraw 
Wewnętrznych Policji, Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA”, komendzie 
wojewódzkiej Policji, komendzie powiatowej Policji i ośrodku szkolenia Policji, jako komórkę niższego 
szczebla, w komórce o nazwie „zespół”.”;

6) w § 15 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji - 21.”;

7) w § 16:

a) w pkt 2 po lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

,,e) samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym Policji, w którym liczba stanowisk etatowych 
przekracza 70;”,

b) pkt 3 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym Policji, w którym liczba stanowisk etatowych 
nie przekracza 70.”;

8) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,2. W oddziale prewencji Policji, samodzielnym pododdziale prewencji Policji i samodzielnym 
pododdziale kontrterrorystycznym Policji komórki noszą nazwy określone przez Komendanta Głównego 
Policji.”;

9) w § 21:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) kontroli, kontroli ogólnopolicyjnej, audytu i analiz, skarg i wniosków, prawna, kadr, spraw 
osobowych, doboru, rezerwy kadrowej, dyscyplinarna, szkolenia, doskonalenia zawodowego, organizacji 
Policji lub organizacyjno-etatowa, mobilizacyjna, zarządzania jakością, ochrony praw człowieka, 
ewidencji, prezydialna, rektorat, dziekanat, dział, kwestura, komunikacji społecznej, prasowa, 
komunikacji wewnętrznej, psychologów, psychologii zarządzania zasobami ludzkimi, opieki 
psychologicznej i psychoedukacji, psychologii policyjnej stosowanej, audytu wewnętrznego, finansów, 
kontroli finansowej, kontroli finansowo-gospodarczej, budżetu, wydatków osobowych, wydatków 
rzeczowych, rozliczeń, windykacji należności budżetowych, księgowości, inwentaryzacji, 
kwatermistrzowska, zaopatrzenia, gospodarki materiałowo-technicznej, administracyjno-gospodarcza, 
transportu, inwestycji, remontów, nieruchomości, zamówień publicznych, integracji europejskiej 
i kontaktów międzynarodowych, funduszy pomocowych, uzbrojenia, techniki specjalnej, eksploatacji, 
łączności, informatyki, administratorów, wsparcia merytorycznego i technologii, obsługi systemów 
informacyjnych, teleinformatyki, telekomunikacji, radiokomunikacji, wsparcia technicznego, poczty 
specjalnej, pomocniczych węzłów teleinformatyki, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony pracy, 
ochrony przeciwpożarowej, wspomagająca, ogólna, mieszkaniowa, socjalna, medycyny pracy, 
zabezpieczenia medycznego, medyczna, ambulatorium, sportowo-szkoleniowa, ochrony informacji 
niejawnych, postępowań sprawdzających, bezpieczeństwa teleinformatycznego, ochrony danych 
osobowych, bezpieczeństwa informacji, tajna, jawna, obsługi kancelaryjnej, archiwum, składnica akt, 
centralna składnica uzbrojenia, upowszechniania kultury, orkiestra reprezentacyjna Policji, orkiestra 
policyjna, instrumentów drewnianych, instrumentów blaszanych, instrumentów perkusyjnych;”,

b) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

,,11. Komórkę o nazwie „zabezpieczenia medycznego”, „medyczna”, „ambulatorium” tworzy się 
wyłącznie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, szkole policyjnej, ośrodku szkolenia Policji, 
oddziale prewencji Policji, samodzielnym pododdziale prewencji Policji i samodzielnym pododdziale 
kontrterrorystycznym Policji.”;

10) w § 25:

a) w ust. 1 w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie:

,,a) komórki KGP i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”,
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b) oddziału prewencji Policji i samodzielnego pododdziału prewencji Policji oraz samodzielnego 
pododdziału kontrterrorystycznego Policji;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Możliwości finansowe wprowadzenia etatu lub dokonania w nim zmian potwierdza na rozkazie 
właściwy główny księgowy lub kierownik komórki właściwej w sprawach finansowych. W przypadku 
komendy powiatowej Policji możliwości finansowe potwierdza główny księgowy lub kierownik komórki 
właściwej w sprawach finansowych komendy wojewódzkiej Policji, a w przypadku Centralnego Biura 
Śledczego Policji, Biura Spraw Wewnętrznych Policji i Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego 
Policji „BOA” - kierownik komórki organizacyjnej właściwej w sprawach finansowych KGP.”;

11) w § 28:

a) uchyla się pkt 4 i 13,

b) pkt 38 i 38a otrzymują brzmienie:

„38) realizowanie zadań w zakresie łączności rządowej i poczty specjalnej, w tym na potrzeby Centralnego 
Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” oraz komórek Centralnego Biura Śledczego Policji 
i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujących się na obszarze działania Komendy Stołecznej Policji;

38a) obsługa i techniczne utrzymanie systemów oraz środków łączności i informatyki użytkowanych 
przez Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA” oraz komórki Centralnego Biura 
Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujące się na obszarze działania Komendy 
Stołecznej Policji;”,

c) pkt 42a i 42b otrzymują brzmienie:

„42a) zapewnienie zaopatrzenia logistycznego, planowanie oraz udzielanie zamówień publicznych, 
zawieranie umów i kontraktów na nabywanie sprzętu, materiałów i usług, a także koordynowanie dostaw 
sprzętu i materiałów nabytych w ramach zaopatrzenia centralnego oraz dla potrzeb Centralnego 
Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” oraz komórek Centralnego Biura Śledczego Policji 
i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujących się na obszarze działania Komendy Stołecznej Policji;

42b) obsługa finansowo-księgowa Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” oraz 
komórek Centralnego Biura Śledczego Policji i Biura Spraw Wewnętrznych Policji, znajdujących się na 
obszarze działania Komendy Stołecznej Policji;”;

d) pkt 49  i 50 otrzymują brzmienie:

„49) gromadzenie, ewidencjonowanie, opracowywanie, zabezpieczanie, przetwarzanie i udostępnianie 
zasobu archiwalnego KGP, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej kategorii ,,B”, koordynowanie 
działań oraz sprawowanie nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad działalnością archiwalną 
w Policji, prowadzenie kontroli funkcjonowania archiwów i składnic akt Policji, a także prowadzenie 
działalności archiwalnej na rzecz komórek Centralnego Biura Śledczego Policji, Biura Spraw 
Wewnętrznych Policji, Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” oraz 
Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, do czasu utworzenia własnych archiwów przez 
te jednostki organizacyjne Policji;

50) koordynowanie i nadzorowanie działalności psychologów w Policji oraz realizowanie w KGP, Biurze 
Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA” i Centralnym 
Laboratorium Kryminalistycznym Policji, zadań z obszarów opieki psychologicznej i psychoedukacji, 
psychologii zarządzania zasobami ludzkimi, a także psychologii policyjnej stosowanej;”;

12) w § 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zakres działania komendy wojewódzkiej Policji wymienionej w § 8 pkt 2 oraz na terenie działania 
której został utworzony samodzielny pododdział kontrterrorystyczny Policji obejmuje zakres działania, 
o którym mowa w ust. 1, oraz zakres działania tego pododdziału określony w § 36.”;

13) w § 32 w ust. 1:

a) pkt 2a otrzymuje brzmienie:
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„2a) udział w opracowywaniu projektów programów szkolenia i programów nauczania;”,

b) po pkt 7a dodaje się pkt 7b w brzmieniu:

„7b) opracowywanie pakietów egzaminacyjnych na potrzeby egzaminów końcowych szkoleń 
zawodowych podstawowych;”;

14) w § 33 w ust. 1:

a) w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) szkolenia zawodowego podstawowego,”,

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) udzielanie, na polecenie lub za zgodą Komendanta Głównego Policji, wsparcia jednostkom Policji 
w realizowaniu ustawowych zadań Policji, przy czym polecenie lub zgoda Komendanta Głównego Policji 
nie są wymagane w razie udzielania wsparcia polegającego na udostępnianiu obiektów jednostkom Policji 
oraz zapewnieniu ich funkcjonariuszom zakwaterowania i wyżywienia, jeżeli nie zakłóci to realizacji 
procesu dydaktycznego w szkole policyjnej;”;

15) w § 34 w ust. 1 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) doskonalenia zawodowego dla policjantów i pracowników ośrodka oraz policjantów jednostek 
Policji,”;

16) § 36 otrzymuje brzmienie:

„§ 36. 1. Do zakresu działania samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji należy 
w szczególności:

1) przygotowanie i prowadzenie działań kontrterrorystycznych, w tym polegających na fizycznym 
zwalczaniu terroryzmu;

2) przygotowanie i prowadzenie działań ratunkowych w przypadku wystąpienia bezpośredniego 
zagrożenia życia i zdrowia ludzi;

3) przygotowanie i prowadzenie działań bojowych wymagających użycia specjalistycznych sił i środków 
lub stosowania specjalnej taktyki;

4) realizacja zadań związanych z ochroną oraz wsparciem działań ochronnych podejmowanych wobec 
osób podlegających ochronie;

5) prowadzenie działań minersko-pirotechnicznych;

6) wspieranie działań ratowniczych;

7) organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla policjantów jednostek 
kontrterrorystycznych Policji w zakresie nabywania umiejętności i uprawnień oraz utrzymywania 
wysokiej sprawności fizycznej, niezbędnych do realizacji zadań.

2. Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA” oraz samodzielne pododdziały 
kontrterrorystyczne Policji, stanowią centralny odwód kontrterrorystyczny Komendanta Głównego Policji.”;

17) w załączniku nr 1 do zarządzenia w Instrukcji do karty opisu stanowiska pracy część oznaczona „Ad 1. 
Rodzaj służby Policji.” otrzymuje brzmienie:

„Wpisać właściwą służbę, tj.: kryminalna, śledcza, spraw wewnętrznych, prewencyjna, 
kontrterrorystyczna, wspomagająca, Lotnictwo Policji.”;

18) w załączniku nr 3 do zarządzenia:

a) w rozdziale 1:

- w ust. 1 w pkt 1:

--lit. a otrzymuje brzmienie:
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„a) kierownikowi komórki właściwej w sprawach osobowych KGP - etat i rozkaz dotyczący 
komórki KGP lub Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”,”,

--lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) komendantowi wojewódzkiemu Policji nadzorującemu oddział prewencji Policji, 
samodzielny pododdział prewencji Policji lub samodzielny pododdział kontrterrorystyczny 
Policji, którego ten etat i rozkaz dotyczy;”, 

- w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) komendzie wojewódzkiej Policji - dla komendy wojewódzkiej Policji, komendy powiatowej Policji, 
komisariatu Policji, komisariatu specjalistycznego Policji, ośrodka szkolenia Policji, oddziału prewencji 
Policji, samodzielnego pododdziału prewencji Policji i samodzielnego pododdziału kontrterrorystyczngo 
Policji;”,

- w ust. 5:

--pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) kierownikowi komórki w KGP lub Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji 
„BOA” - komórka prowadząca ewidencję etatów i rozkazów w KGP;”,

--pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) dowódcy oddziału prewencji Policji, samodzielnego pododdziału prewencji Policji i samodzielnego 
pododdziału kontrterrorystycznego Policji, komendantowi komisariatu specjalistycznego Policji oraz 
kierownikowi ośrodka szkolenia Policji - komórka prowadząca ewidencję etatów i rozkazów w komendzie 
wojewódzkiej Policji;”,

b) w rozdziale 4 w ust. 11 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) zakres dokonywanej zmiany, w tym wskazanie głównych zadań, jakie będą realizowane 
w nowotworzonych komórkach organizacyjnych lub na włączanych stanowiskach etatowych;”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 5 kwietnia 2019 r.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Jarosław SZYMCZYK
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