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ZARZĄDZENIE NR 10
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI
z dnia 14 kwietnia 2017 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 2016 r. poz. 1782,
z późn. zm.1)) 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.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) tworzenia lub likwidacji oddziału prewencji Policji, samodzielnego pododdziału prewencji Policji,
samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Policji, ustalania oraz przekształcania struktury
organizacyjnej i etatowej, a także wskazania komend wojewódzkich Policji, w których działają komórki
o nazwach: minersko-pirotechniczna, lotnictwa Policji i określa ich strukturę organizacyjną, etatową oraz
terytorialny zasięg działania;”;
2) w § 15 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego Policji

- 21.”;

3) w § 20:
a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „antyterrorystyczna” oraz „realizacyjna”,
b) uchyla się ust. 2a;
4) w § 28:
a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) przygotowanie i prowadzenie działań kontrterrorystycznych, w tym polegających na fizycznym
zwalczaniu terroryzmu oraz organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie działań Policji w tym
zakresie, a także szkolenie w ramach taktyki działań bojowych;”,
b) pkt 29 otrzymuje brzmienie:

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 1955 oraz z 2017 r.
poz. 60, 244, 708 i 768.
2) 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 oraz z 2015 r. poz. 39 i 113.
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„29) nadzorowanie przebiegu szkoleń zawodowych i doskonalenia zawodowego centralnego oraz
kończących je egzaminów, a także koordynowanie opracowywania programów szkolenia i programów
nauczania;”;
5) § 36 otrzymuje brzmienie:
„§ 36. 1. Do zakresu działania samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego 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
antyterrorystycznych Policji i komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej w sprawach
antyterrorystycznych, w zakresie nabywania umiejętności i uprawnień oraz utrzymywania wysokiej
sprawności fizycznej, niezbędnych do realizacji zadań.
2. Jednostki antyterrorystyczne Policji oraz komórka organizacyjna Komendy Głównej Policji właściwa
w sprawach antyterrorystycznych, a także etatowe komórki minersko-pirotechniczne stanowią centralny
odwód antyterrorystyczny Komendanta Głównego Policji.”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2017 r.
Komendant Główny Policji
nadinsp. Jarosław SZYMCZYK

