
ZARZĄDZENIE NR 50
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 29 kwietnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie negocjacji policyjnych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 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 67 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie negocjacji 
policyjnych (Dz. Urz. KGP z 2019 r. poz. 4) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:

a) pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5) pododdział kontrterrorystyczny – pododdział kontrterrorystyczny Policji, o którym mowa 
w § 2 pkt 1 zarządzenia nr 26 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie metod 
i form działania pododdziałów kontrterrorystycznych Policji (Dz. Urz. KGP poz. 47);

6) dowódca działań bojowych – dowódca, o którym mowa w § 2 pkt 12 zarządzenia nr 26 Komendanta 
Głównego Policji z dnia 16 kwietnia 2019 r. w sprawie metod i form działania pododdziałów 
kontrterrorystycznych;”,

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) sekcja negocjacji – komórka właściwa w sprawach negocjacji policyjnych w Centralnym Pododdziale 
Kontrterrorystycznym Policji „BOA”;”;

2) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Obsadę stanowiska kierownika sekcji negocjacji zapewnia Dowódca Centralnego Pododdziału 
Kontrterrorystycznego Policji „BOA”.”;

3) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Negocjatorem policyjnym może zostać policjant w służbie stałej, który ukończył kurs 
specjalistyczny dla negocjatorów policyjnych w ramach doskonalenia centralnego, deklarujący gotowość 
wykonywania zadań w zakresie negocjacji policyjnych oraz uzyskał akceptację wojewódzkiego koordynatora 
do spraw negocjacji policyjnych do funkcjonowania w grupie negocjacyjnej.”;

4) w § 9 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) współpracuje z dowódcą działań bojowych podczas udziału pododdziału kontrterrorystycznego 
w działaniach policyjnych,”;

5) w § 10 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
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„1) Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” spośród negocjatorów 
wchodzących w skład sekcji negocjacji;”;

6) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dyżurny Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, dyżurny komendy 
wojewódzkiej Policji, dyżurny Komendy Stołecznej Policji kieruje zespół negocjacyjny na miejsce wskazane 
przez dowodzącego działaniami policyjnymi.”;

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Komendant Główny Policji na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta 
Centralnego Biura Śledczego Policji lub Dowódcy Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji 
„BOA”, może polecić udzielenie wsparcia działań negocjacyjnych w zakresie określonym we wniosku, 
wskazując jednocześnie kierownika jednostki Policji lub komórki organizacyjnej w jednostce organizacyjnej 
Policji do udzielania tego wsparcia.”.

§ 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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