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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 3 czerwca  2004 r.

w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Wojskowe S∏u˝by Informacyjne niektórych
czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych, a tak˝e sposobu przechowywania, przekazywania oraz niszczenia

materia∏ów i dokumentów uzyskanych lub wytworzonych w zwiàzku z realizacjà tych czynnoÊci

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 9 lipca
2003 r. o Wojskowych S∏u˝bach Informacyjnych
(Dz. U. Nr 139, poz. 1326 i Nr 179, poz. 1750 oraz
z 2004 r. Nr 19, poz. 177) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) sposób przeprowadzania i dokumentowania przez
Wojskowe S∏u˝by Informacyjne, zwane dalej
„WSI”, czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych po-
legajàcych na dokonaniu w sposób niejawny na-
bycia, zbycia lub przej´cia przedmiotów pocho-
dzàcych z przest´pstwa, ulegajàcych przepadkowi



albo których wytwarzanie, posiadanie, przewo˝e-
nie lub którymi obrót sà zabronione, a tak˝e przy-
j´ciu lub wr´czeniu korzyÊci majàtkowej, zwanych
dalej „czynnoÊciami”;

2) sposób przechowywania, przekazywania oraz nisz-
czenia materia∏ów i dokumentów uzyskanych lub
wytworzonych w zwiàzku z realizacjà czynnoÊci;

3) wzory stosowanych druków i rejestrów.

§ 2. CzynnoÊci przeprowadza si´ i dokumentuje
w sposób zapewniajàcy ochron´ danych identyfikujà-
cych ˝o∏nierza WSI i osoby udzielajàcej pomocy WSI
przy wykonywaniu czynnoÊci operacyjno-rozpoznaw-
czych, form i metod wykonywania zadaƒ WSI oraz
zgromadzonych przez nie informacji, a tak˝e ochron´
ich urzàdzeƒ, obiektów i obszarów.

§ 3. 1. CzynnoÊci przeprowadza si´ przez:

1) nabycie lub zbycie, polegajàce na odp∏atnym lub
nieodp∏atnym przeniesieniu posiadania przedmio-
tów, o których mowa w § 1 pkt 1;

2) przej´cie, polegajàce na wejÊciu w posiadanie
przedmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1, doko-
nane, stosownie do okolicznoÊci, za wiedzà lub
bez wiedzy osoby posiadajàcej te przedmioty;

3) przyj´cie lub wr´czenie korzyÊci majàtkowej w po-
staci pieni´dzy lub innych Êrodków p∏atniczych,
papierów wartoÊciowych albo przedmiotów sta-
nowiàcych korzyÊç majàtkowà.

2. Podczas przeprowadzania czynnoÊci podejmuje
si´ przedsi´wzi´cia i stosuje Êrodki konieczne do za-
pewnienia bezpieczeƒstwa osobistego ˝o∏nierza WSI
i osoby udzielajàcej mu pomocy.

§ 4. 1. CzynnoÊci przeprowadza si´ przez czas okre-
Êlony w zarzàdzeniu Szefa WSI, chyba ˝e wczeÊniej zo-
stanie osiàgni´ty cel czynnoÊci lub wystàpi trwa∏y
brak mo˝liwoÊci ich wykonywania.

2. Zaprzestanie czynnoÊci z powodu trwa∏ego bra-
ku mo˝liwoÊci ich wykonywania wymaga akceptacji
Szefa WSI.

§ 5. 1. Dokumentacj´ czynnoÊci stanowià:

1) zgoda Prokuratora Generalnego na zarzàdzenie
czynnoÊci przez Szefa WSI;

2) zarzàdzenie Szefa WSI o przeprowadzeniu czynno-
Êci;

3) informacja Szefa WSI dla Prokuratora Generalne-
go o przebiegu czynnoÊci i ich wyniku;

4) notatka s∏u˝bowa z przeprowadzonych czynnoÊci
sporzàdzana przez ˝o∏nierza WSI prowadzàcego
spraw´ operacyjnà, w ramach której zarzàdzono
czynnoÊci;

5) opis wyników badaƒ specjalistycznych, o których
mowa w § 7 ust. 2;

6) protokó∏ komisyjnego zniszczenia materia∏ów i do-
kumentów uzyskanych lub wytworzonych
w zwiàzku z realizacjà czynnoÊci.

2. Wzory druków dokumentów, o których mowa
w ust. 1, okreÊlajà:

1) za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia — wzór druku za-
wierajàcego dokumenty, o których mowa w ust. 1
pkt 1 i 2;

2) za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia — wzór druku za-
wierajàcego dokument, o którym mowa w ust. 1
pkt 3;

3) za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia — wzór druku za-
wierajàcego dokument, o którym mowa w ust. 1
pkt 4;

4) za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia — wzór druku za-
wierajàcego dokument, o którym mowa w ust. 1
pkt 6.

3. Dokumentacj´ czynnoÊci stanowià tak˝e:

1) noÊniki, na których utrwalone zosta∏y informacje
i dowody uzyskane w wyniku przeprowadzenia
czynnoÊci;

2) kopie wykonane z noÊników, o których mowa
w pkt 1;

3) dokumenty sporzàdzone na podstawie przetwarza-
nia informacji utrwalonych na noÊnikach, o któ-
rych mowa w pkt 1.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3,
sporzàdza si´ w dwóch egzemplarzach, z których
pierwszy jest przechowywany przez Prokuratora Ge-
neralnego, a drugi przez Szefa WSI.

§ 6. 1. Szef WSI prowadzi rejestry zgód i zarzàdzeƒ
dotyczàcych czynnoÊci.

2. Rejestry, o których mowa w ust. 1, sà prowadzo-
ne w postaci ksiàg albo w systemie informatycznym,
wed∏ug wzoru okreÊlonego w za∏àczniku nr 5 do roz-
porzàdzenia.

§ 7. 1. Przedmioty, o których mowa w § 1 pkt 1, na-
byte, zbyte lub przej´te w ramach czynnoÊci, a tak˝e
przyj´te lub wr´czone w tym trybie korzyÊci majàtko-
we, opisuje si´ lub oznacza w sposób umo˝liwiajàcy
ich identyfikacj´, dokumentujàc ten opis lub oznacze-
nie w odr´bnej notatce s∏u˝bowej sporzàdzanej przez
˝o∏nierza WSI przeprowadzajàcego czynnoÊci.

2. Przedmioty i korzyÊci majàtkowe, o których mo-
wa w ust. 1, w razie potrzeby poddaje si´ badaniom
specjalistycznym identyfikujàcym ich w∏aÊciwoÊci fi-
zykochemiczne, rodzaj lub inne cechy mogàce przy-
czyniç si´ do wykrycia sprawców oraz uzyskania lub
utrwalenia dowodów pope∏nienia przest´pstwa.

§ 8. 1. Dokumentacj´ dotyczàcà czynnoÊci, w tym
materia∏y i dokumenty uzyskane lub wytworzone
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w zwiàzku z realizacjà czynnoÊci, zawierajàce dowody
pope∏nienia przest´pstwa, Szef WSI przekazuje Proku-
ratorowi Generalnemu za poÊrednictwem upowa˝nio-
nego pisemnie ˝o∏nierza WSI.

2. Materia∏y i dokumenty uzyskane lub wytworzo-
ne w zwiàzku z realizacjà czynnoÊci, niezawierajàce
dowodów pope∏nienia przest´pstwa, podlegajà nie-
zw∏ocznemu, protokolarnemu, komisyjnemu zniszcze-
niu, zarzàdzanemu przez Szefa WSI.

3. Zniszczenie materia∏ów i dokumentów, o któ-
rych mowa w ust. 2, przeprowadza si´ przez:

1) usuni´cie zapisów informacji utrwalonych na no-
Ênikach, o których mowa w § 5 ust. 3 pkt 1 i 2,
w sposób uniemo˝liwiajàcy odtworzenie treÊci
tych zapisów, a w szczególnoÊci danych osobo-
wych. W przypadku gdy usuni´cie z noÊników
utrwalonych na nich zapisów nie jest mo˝liwe,

uszkadza si´ je w sposób uniemo˝liwiajàcy ich od-
czytanie albo dokonuje si´ ich fizycznego zniszcze-
nia;

2) fizyczne zniszczenie dokumentów, o których mowa
w § 5 ust. 3 pkt 3.

§ 9. Do przechowywania, przekazywania oraz nisz-
czenia materia∏ów i dokumentów uzyskanych lub wy-
tworzonych w zwiàzku z realizacjà czynnoÊci, w spra-
wach nieuregulowanych w niniejszym rozporzàdze-
niu, stosuje si´ przepisy o ochronie informacji niejaw-
nych.

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Obrony
Narodowej z dnia 3 czerwca 2004 r. (poz. 1495)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR DRUKU ZAWIERAJÑCEGO ZGOD¢ PROKURATORA GENERALNEGO NA ZARZÑDZENIE CZYNNOÂCI
PRZEZ SZEFA WSI ORAZ ZARZÑDZENIE SZEFA WSI O PRZEPROWADZENIU CZYNNOÂCI
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR DRUKU ZAWIERAJÑCEGO INFORMACJ¢ SZEFA WSI DLA PROKURATORA GENERALNEGO
O PRZEBIEGU CZYNNOÂCI I ICH WYNIKU
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR DRUKU ZAWIERAJÑCEGO NOTATK¢ S¸U˚BOWÑ Z PRZEPROWADZONYCH CZYNNOÂCI
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR DRUKU ZAWIERAJÑCEGO PROTOKÓ¸ KOMISYJNEGO ZNISZCZENIA MATERIA¸ÓW 
I DOKUMENTÓW UZYSKANYCH LUB WYTWORZONYCH W ZWIÑZKU Z REALIZACJÑ CZYNNOÂCI
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