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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 13 marca 2002 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policj´ czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych
polegajàcych na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przej´cia przedmiotów pochodzàcych
z przest´pstwa, ulegajàcych przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewo˝enie lub którymi
obrót sà zabronione, a tak˝e na przyj´ciu lub wr´czeniu korzyÊci majàtkowej, oraz sposobu przekazywania,
przetwarzania i niszczenia materia∏ów uzyskanych podczas stosowania tych czynnoÊci.
Na podstawie art. 19a ust. 9 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 i Nr 19,
poz. 185) zarzàdza si´, co nast´puje:

Êniej zostanie osiàgni´ty cel czynnoÊci, wystàpi trwa∏y
brak mo˝liwoÊci ich wykonywania albo prokurator zarzàdzi zaniechanie czynnoÊci.

§ 1. 1. CzynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze polegajàce na z∏o˝eniu propozycji albo na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przej´cia przedmiotów pochodzàcych z przest´pstwa, ulegajàcych przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewo˝enie lub którymi obrót sà zabronione, a tak˝e przyj´cia lub wr´czenia korzyÊci majàtkowej, zwane dalej
„czynnoÊciami”, przeprowadza si´ i dokumentuje z zastosowaniem okreÊlonych odr´bnymi przepisami zasad i procedur ochrony form i metod realizacji zadaƒ,
informacji, obiektów Policji oraz danych identyfikujàcych policjantów lub osoby udzielajàce Policji pomocy.

2. Zaprzestanie czynnoÊci z powodu trwa∏ego braku mo˝liwoÊci ich wykonywania wymaga akceptacji
organu Policji, który zarzàdzi∏ czynnoÊci.

2. CzynnoÊci przeprowadza si´ poprzez:
1) nabycie polegajàce na odp∏atnym lub nieodp∏atnym przeniesieniu posiadania przedmiotów, o których mowa w ust. 1, poprzedzonym w razie potrzeby stosownà do okolicznoÊci propozycjà, obietnicà
lub negocjacjami,
2) zbycie polegajàce na odp∏atnym lub nieodp∏atnym
przeniesieniu posiadania przedmiotów, o których
mowa w ust. 1, poprzedzonym w razie potrzeby
stosownà do okolicznoÊci propozycjà, obietnicà
lub negocjacjami,
3) przej´cie polegajàce na wejÊciu w posiadanie
przedmiotów, o których mowa w ust. 1, dokonanym stosownie do okolicznoÊci za wiedzà lub bez
wiedzy osoby posiadajàcej te przedmioty oraz
w razie potrzeby z u˝yciem Êrodków przymusu bezpoÊredniego,
4) przyj´cie lub wr´czenie korzyÊci majàtkowej w postaci krajowych Êrodków p∏atniczych lub wartoÊci
dewizowych w rozumieniu prawa dewizowego,
praw majàtkowych albo rzeczy ruchomych lub nieruchomoÊci, poprzedzone w razie potrzeby stosownà do okolicznoÊci propozycjà, obietnicà lub
negocjacjami.
3. Podczas czynnoÊci podejmuje si´ przedsi´wzi´cia i stosuje Êrodki konieczne dla zapewnienia bezpieczeƒstwa osobistego policjantów i osób udzielajàcych
Policji pomocy.
§ 2. 1. CzynnoÊci prowadzi si´ przez czas oznaczony w zarzàdzeniu Komendanta G∏ównego Policji lub
komendanta wojewódzkiego Policji, chyba ˝e wcze-

§ 3. W celu przeprowadzenia czynnoÊci kierownik
jednostki Policji lub kierownik komórki organizacyjnej
jednostki Policji w∏aÊciwej do wykonywania czynnoÊci
operacyjno-rozpoznawczych, zwraca si´ z pisemnym
wnioskiem o wydanie zarzàdzenia przez Komendanta
G∏ównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji.
§ 4. 1. Dokumentacj´ czynnoÊci stanowià:
1) wniosek kierownika jednostki Policji lub uprawnionego kierownika komórki organizacyjnej Policji do
Komendanta G∏ównego Policji lub komendanta
wojewódzkiego Policji o zarzàdzenie lub przed∏u˝enie stosowania czynnoÊci,
2) wniosek Komendanta G∏ównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji o wyra˝enie zgody na
zarzàdzenie lub przed∏u˝enie stosowania czynnoÊci,
3) zgoda prokuratora okr´gowego na zarzàdzenie lub
przed∏u˝enie stosowania czynnoÊci przez Komendanta G∏ównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji,
4) zarzàdzenie Komendanta G∏ównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji o stosowaniu lub
przed∏u˝eniu stosowania czynnoÊci,
5) informacje Komendanta G∏ównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji o wynikach czynnoÊci, kierowane do prokuratora okr´gowego,
6) zarzàdzenie prokuratora okr´gowego o zaniechaniu czynnoÊci,
7) notatka s∏u˝bowa z przeprowadzonych czynnoÊci
sporzàdzana przez policjanta prowadzàcego spraw´, w ramach której zarzàdzono czynnoÊci,
8) opis wyników badaƒ, o których mowa w § 5 ust. 2,
9) protokó∏ zniszczenia materia∏ów uzyskanych podczas stosowania czynnoÊci.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1—4, 6
i 9, sporzàdza si´ wed∏ug wzorów stanowiàcych za∏àczniki do rozporzàdzenia:
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1) nr 1 — wzór wniosku kierownika jednostki Policji
lub uprawnionego kierownika komórki organizacyjnej Policji do Komendanta G∏ównego Policji lub
komendanta wojewódzkiego Policji o zarzàdzenie
lub przed∏u˝enie stosowania czynnoÊci,
2) nr 2 — wzór formularza zawierajàcego wniosek Komendanta G∏ównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji o wyra˝enie zgody na zarzàdzenie lub przed∏u˝enie stosowania czynnoÊci, zgod´
prokuratora okr´gowego na zarzàdzenie lub przed∏u˝enie ich stosowania oraz zarzàdzenia Komendanta G∏ównego Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji o stosowaniu lub przed∏u˝eniu
stosowania czynnoÊci,
3) nr 3 — wzór zarzàdzenia prokuratora okr´gowego
o zaniechaniu czynnoÊci,
4) nr 4 — wzór protoko∏u zniszczenia materia∏ów uzyskanych podczas stosowania czynnoÊci.
3. Notatka s∏u˝bowa, o której mowa w ust. 1 pkt 7,
powinna zawieraç:
1) numer sprawy i kryptonim, je˝eli zosta∏ nadany,
2) okreÊlenie rodzaju czynnoÊci oraz czasu, miejsca
i sposobu ich przeprowadzenia,
3) wskazanie osób, których dotyczy∏y czynnoÊci,
4) opis wyników czynnoÊci,
5) wykaz policjantów bezpoÊrednio prowadzàcych
czynnoÊci.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1—6,
sporzàdza si´ w dwóch egzemplarzach, a dokumenty,
o których mowa w ust. 1 pkt 7—9, w jednym egzemplarzu.
5. Dokumentacj´ czynnoÊci stanowià tak˝e materia∏y uzyskane podczas ich stosowania, a w szczególnoÊci noÊniki zawierajàce zapisy z rejestracji obrazu
lub dêwi´ku oraz kopie wykonane z tych noÊników,
a tak˝e dokumenty sporzàdzone na podstawie informacji utrwalonych na noÊnikach.
§ 5. 1. Przedmioty i korzyÊci majàtkowe zbywane
lub wr´czane podczas czynnoÊci opisuje si´ lub oznacza w sposób umo˝liwiajàcy ich identyfikacj´, dokumentujàc opis oraz oznaczenie w odr´bnej notatce
s∏u˝bowej.
2. Przedmioty przej´te podczas czynnoÊci, w∏àcznie
z korzyÊciami majàtkowymi, mo˝na w razie potrzeby
poddaç badaniom identyfikujàcym w∏aÊciwoÊci fizykochemiczne lub inne cechy, istotne z uwagi na cel czynnoÊci albo rodzaj przej´tych przedmiotów, a tak˝e w celu ujawnienia i utrwalenia Êladów znajdujàcych si´ na
tych przedmiotach. Zakres i rodzaj badaƒ ustala policjant wyznaczony jako odpowiedzialny za przeprowadzenie czynnoÊci.
3. Do materia∏ów uzyskanych podczas stosowania
czynnoÊci stosuje si´ przepisy o ochronie informacji
niejawnych.
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§ 6. 1. Komendant G∏ówny Policji, komendanci wojewódzcy Policji i prokuratorzy okr´gowi prowadzà rejestry czynnoÊci.
2. Rejestry, o których mowa w ust. 1, mogà byç prowadzone w postaci ksi´gi albo w systemie informatycznym.
3. Wzory rejestrów, o których mowa w ust. 1, stanowià za∏àczniki do rozporzàdzenia:
1) nr 5 — wzór rejestru czynnoÊci prowadzonego
przez Komendanta G∏ównego Policji i komendantów wojewódzkich Policji,
2) nr 6 — wzór rejestru czynnoÊci prowadzonego
przez prokuratorów okr´gowych.
§ 7. 1. Uzyskane podczas stosowania czynnoÊci
wszystkie materia∏y zawierajàce dowody pozwalajàce
na wszcz´cie post´powania karnego lub majàce znaczenie dla toczàcego si´ post´powania karnego, policjant wyznaczony imiennie przez organ Policji wnioskujàcy o zarzàdzenie czynnoÊci przekazuje bezpoÊrednio
w∏aÊciwemu miejscowo prokuratorowi okr´gowemu.
2. Uzyskane podczas stosowania czynnoÊci wszystkie materia∏y, niezawierajàce dowodów pozwalajàcych
na wszcz´cie post´powania karnego i niemajàce znaczenia dla toczàcego si´ post´powania karnego, przechowuje organ Policji wyst´pujàcy z wnioskiem o zarzàdzenie czynnoÊci, przez okres dwóch miesi´cy od
dnia zakoƒczenia lub zaniechania czynnoÊci. Z up∏ywem tego okresu organ Policji wnioskujàcy o zastosowanie czynnoÊci pisemnie zarzàdza protokolarne, komisyjne zniszczenie uzyskanych materia∏ów.
3. Zapisy informacji utrwalone na noÊnikach, o których mowa w § 4 ust. 5, usuwa si´ w sposób uniemo˝liwiajàcy odtworzenie tych zapisów z chwilà zniszczenia materia∏ów, o których mowa w ust. 1.
4. W przypadku gdy usuni´cie z noÊników utrwalonych na nich zapisów nie jest mo˝liwe, uszkadza si´ je
w sposób uniemo˝liwiajàcy ich odczytanie albo dokonuje si´ ich fizycznego zniszczenia.
5. Do niszczenia materia∏ów uzyskanych podczas
stosowania czynnoÊci stosuje si´ przepisy o ochronie
informacji niejawnych.
§ 8. Traci moc zarzàdzenie Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 15 wrzeÊnia 1997 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policj´ czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych polegajàcych na dokonaniu w sposób niejawny
nabycia lub przej´cia przedmiotów pochodzàcych
z przest´pstwa, ulegajàcych przepadkowi albo których
wytwarzanie, posiadanie, przewo˝enie lub którymi obrót sà zabronione, a tak˝e przyj´ciu lub wr´czeniu korzyÊci majàtkowej (Monitor Polski Nr 68, poz. 669).
§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
19 marca 2002 r.
Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: K. Janik
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 13 marca 2002 r. (poz. 240)
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