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2) pisemna informacja Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji o zarządzeniu przeprowadzenia 
czynności, skierowana do Prokuratora Generalne
go, 

3) pisemne zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrz
nych i Administracji o przeprowadzeniu czynności, 

4) pisemna informacja Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji o przebiegu i wynikach czynności, 
skierowana do Prokuratora Generalnego, 

5) notatka służbowa utrwalająca przebieg i wyniki 
czynności. 

2. Dokumentację czynności stanowią również: 

1) pisemny nakaz Prokuratora Generalnego zaniecha
nia czynności, jeżeli Prokurator Generalny podjął 
taką decyzję - skierowany do Ministra Spraw We
wnętrznych i Administracji, 

2) pisemne polecenie niezwłocznego zaniechania 
czynności, wydane przez Ministra Spraw We
wnętrznych i Administracji Komendantowi Głów
nemu Policji lub upoważnionemu przez niego za-
stępcy. . 

3. Notatka służbowa, o której mowa w ust. 1 pkt 5, 
zawiera w szczególności: 

1) numer sprawy i kryptonim, jeżeli jej nadano, 

2) określenie czynności, 

3) czas, miejsce i sposób przeprowadzenia czynności, 

4) dane dotyczące podmiotu, wobec którego dokona
no czynności, 
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5) dane dotyczące osób przeprowadzających czynno
ści, 

6) informację o wynikach czynności, w szczególności 
o ujawnionym przestępstwie i osobach uczestni
czących w jego popełnieniu, 

7) informację o zaniechaniu czynności w razie nakaza
nia ich zaniechania przez Prokuratora Generalne
go, 

8) wyniki bądań lub ekspertyz, 6 ile badania takie lub 
ekspertyzy zostały przeprowadzone. 

4. W razie użycia urządzeń, o których mowa w § 2 
pkt 1, do notatki służbowej mogą być dołączone nośni
ki, na których zostały zarejestrowane informacje, lub 
kopie wykonane z tych nośników. 

§ 4. Przy przeprowadzaniu i dokumentowaniu nie
jawnego nadzorowania przemieszczania, przechowy
wania i obrotu przedmiotami przestępstwa Policja za
pewnia ochronę form i metod realizacji zadań, infor
macji oraz własnych obiektów i danych identyfikują
cych policjantów oraz osób udzielających im pomo
cy. 

§ 5. Policja i Straż Graniczna udzielają sopie wza
jemnie pomocy przy przeprowadzaniu i dokumento
waniu nIejawnego nadzorowania przemieszczania, 
przechowywania i obrotu przedmiotami przestęp

stwa. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: L. Miller 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 

z dnia 29 lipca 1997 r. 

w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Straż Graniczną niejawnego nadzorowania 
przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa. 

Na podstawie art. ge ust. 4 ustawy z dnia 12 paź
dziernika 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 
462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, 
z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. 
Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 19'96 r. 
Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583 oraz z 1997 r. Nr 28, 
poz. 153 i Nr 88, poz. 554) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zarządzenie określa sposób przeprowadzania 
i dokumentowania przez Straż Graniczną przy wykony-

waniu czynności operacyjno-rozpoznawczych niejaw
nego nadzorowania przemieszczania, przechowywa
nia i obrotu przedmiotami przestępstwa podejmowa
nego w celu udokumentowania przestępstw określo
nych wart. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 października 
1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, 
z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, 
z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214,z 1995 r. 
Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. 
Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583 oraz z 1997 r. Nr 28, 
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poz. 153 i Nr 88, poz. 554) albo w celu ustalenia tożsa
mości osób uczestniczących w tych przestępstwach 
lub przejęcia przedmiotów przestępstwa. 

§ 2. Czynności niejawnego nadzorowania prze
mieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami 
przestępstwa , zwane dalej "czynnościami", przepro
wadza się w sposób tajny, polegający na: 

1) obserwowaniu przesyłki zawierającej przedmiot 
przestępstwa, zwanej dalej "przesyłką", w tym 
przy użyciu urządzeń technicznych utrwalających 
obraz lub .dźwięk, 

2) wyłączeniu przesyłki z obrotu, 

3) otwarciu przesyłki, 

4) ocenie zawartości przesyłki, w tym na pobraniu 
próbek i dokonaniu badań laboratoryjnych, 

5) usunięciu przedmiotu przestępstwa z przesyłki, 

6) oznakowaniu przesyłki, 

7) zastąpieniu zawartości przesyłk i w części lub cało
ści, 

8) zamknięciu przesyłki , 

9) włączeniu przesyłki do obrotu. 

§ 3 . 1. Dokumentację czynności stanowią: 

1) pisemny wniosek Komendanta Głównego Straży 
Granicznej lub upoważnionego przez niego zastęp- . 
cy do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administra
cji o zarządzenie czynności, zawierający: 

a) oznaczenie wniosku, 

b) numer sprawy i kryptonim, jeżeli jej nadano, 

c) opis czynu i w miarę możliwości jego kwalifika
cję prawną, 

d) cel i rodzaj czynności oraz czas, miejsce i sposób 
jej przeprowadzenia, 

e) opis zawartości przesyłki, 

f) dane dotyczące podmiotu, wobec którego czyn
ność ma być dokonana, · 

2) pisemna informacja Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Admini$tracji o zarządzeniu przeprowadzenia 
czynności, skierowana do Prokuratora Generalne
go, 

3) pisemne zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrz
nych i Administracji o przeprowadzeniu czynności, 

4) pisemna informacja Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji o przebiegu i wynikach czynności, 
skierowana do Prokuratora Generalnego, 

5) notatka służbowa utrwalająca przebieg i wyniki 
czynności. 

2. Dokumentację czynności stanowią również: 

1) pisemny nakaz Prokuratora Generalnego zaniecha
nia czynności, jeżeli Prokurator Generalny podjął 
taką decyzję - skierowany do Ministra Spraw We
wnętrznych i Administracji, 

2) pisemne polecenie niezwłocznego zaniechania 
czynności, wydane przez Ministra Spraw We
wnętrznych i Administracji Komendantowi Głów
nemu Straży Granicznej lub upoważnionemu przez 
niego zastępcy. 

3. Notatka służbowa , o której mowa w ust. 1 pkt 5, 
zawiera w szczególności: 

1) numer sprawy i kryptonim, jeżeli jej nadano, 

-2) określenie czynności, 

3) czas, miejsce i sposób przeprowadzenia czynności, 

4) dane dotyczące podmiotu, wobec którego dokona
no czynności, 

5) dane dotyczące osób przeprowadzających czynno
ści, 

6) informację o wynikach czynności, w szczególności 
o ujawnionym przestępstwie i osobach uczestni
czących w jego popełnieniu, 

7) informację o zaniechaniu czynności w razie nakaza
nia ich zaniechania przez Prokuratora Generalne
go, 

8) wyniki badań lub ekspertyz, o ile badania takie lub 
ekspertyzy zostały wykonane. 

4. W razie użycia urządzeń, o których mowa w § 2 
pkt 1, do notatki służbowej mogą być dołączone nośni
ki, na których zostały zarejestrowane informacje, lub 
kopie wykonane z tych nośników. 

§ 4. Przy przeprowadzaniu i dokumentowaniu nie
jawnego nadzorowania przemieszczania, przechowy
wania i obrotu przedmiotami przestępstwa Straż Gra
niczna zapewnia ochronę form i metod realizacji za
dań, informacji oraz własnych obiektów i danych iden
tyfikujących funkcjonariuszy Straży Gran icznej oraz 
osób udzielających im pomocy. 

§ 5. Straż Graniczna i Policja udzielają sobie pomo
cy przy przeprowadzaniu i dokumentowaniu niejawne
go nadzorowania przemieszczania, przechowywania 
i obrotu przedmiotami przestępstwa. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: L. Miller 




