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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 10 lutego 2006 r.

w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Stra˝ Granicznà niektórych czynnoÊci
operacyjno-rozpoznawczych oraz sposobu post´powania z materia∏ami uzyskanymi

podczas stosowania tych czynnoÊci

Na podstawie art. 9f ust. 7 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2005 r.
Nr 234, poz. 1997) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) sposób przeprowadzania i dokumentowania czyn-
noÊci polegajàcych na z∏o˝eniu propozycji albo na
dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub
przej´cia przedmiotów pochodzàcych z przest´p-
stwa, ulegajàcych przepadkowi albo których wy-
twarzanie, posiadanie, przewo˝enie lub którymi
obrót sà zabronione, przyj´cia lub wr´czenia ko-
rzyÊci majàtkowej, a tak˝e obietnicy udzielenia lub
przyj´cia tej korzyÊci, zwane dalej „czynnoÊciami”;

2) sposób przechowywania, przekazywania oraz
przetwarzania i niszczenia materia∏ów uzyskanych
podczas przeprowadzania czynnoÊci;

3) wzory stosowanych druków i rejestrów. 

§ 2. 1. CzynnoÊci przeprowadza si´ i dokumentuje
w sposób zapewniajàcy ochron´ niejawnoÊci form
i metod realizacji zadaƒ, informacji, obiektów Stra˝y
Granicznej i danych identyfikujàcych funkcjonariuszy
Stra˝y Granicznej oraz osób udzielajàcych im pomocy.

2. CzynnoÊci przeprowadza si´ poprzez: 

1) z∏o˝enie propozycji nabycia, zbycia lub przej´cia
przedmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1, poprze-
dzone w razie potrzeby stosownymi do okoliczno-
Êci obietnicami lub negocjacjami;

2) nabycie polegajàce na odp∏atnym lub nieodp∏at-
nym przeniesieniu posiadania przedmiotów,
o których mowa w § 1 pkt 1, poprzedzone w razie
potrzeby stosownymi do okolicznoÊci propozycja-
mi, obietnicami lub negocjacjami;

3) zbycie polegajàce na odp∏atnym lub nieodp∏at-
nym przeniesieniu posiadania przedmiotów,
o których mowa w § 1 pkt 1, poprzedzone w razie
potrzeby stosownymi do okolicznoÊci propozycja-
mi, obietnicami lub negocjacjami;

4) przej´cie polegajàce na wejÊciu w posiadanie
przedmiotów, o których mowa w § 1 pkt 1, w tym

tak˝e pieni´dzy i przedmiotów, stanowiàcych wy-
nagrodzenie za przest´pstwa zwiàzane z przekro-
czeniem granicy paƒstwowej, dokonane stosow-
nie do okolicznoÊci za wiedzà lub bez wiedzy oso-
by posiadajàcej te przedmioty oraz w razie potrze-
by z u˝yciem Êrodków przymusu bezpoÊredniego;

5) przyj´cie lub wr´czenie korzyÊci majàtkowej w po-
staci krajowych Êrodków p∏atniczych lub wartoÊci
dewizowych w rozumieniu przepisów prawa de-
wizowego, praw majàtkowych albo rzeczy rucho-
mych lub nieruchomoÊci, a tak˝e przyj´cie lub z∏o-
˝enie obietnicy udzielenia tych korzyÊci, poprze-
dzone w razie potrzeby propozycjami lub negocja-
cjami.

3. Podczas przeprowadzania czynnoÊci podejmuje
si´ przedsi´wzi´cia i stosuje Êrodki konieczne dla za-
pewnienia bezpieczeƒstwa osobistego funkcjonariu-
szy Stra˝y Granicznej i osób udzielajàcych Stra˝y Gra-
nicznej pomocy.

§ 3. 1. CzynnoÊci prowadzi si´ przez czas oznaczo-
ny w zarzàdzeniu Komendanta G∏ównego Stra˝y Gra-
nicznej lub komendanta oddzia∏u Stra˝y Granicznej,
chyba ˝e przed up∏ywem okresu, na jaki zosta∏y zarzà-
dzone, osiàgni´ty zosta∏ ich cel lub usta∏y przyczyny
ich zarzàdzenia, wystàpi∏ trwa∏y brak mo˝liwoÊci ich
wykonywania albo prokurator zarzàdzi ich zaniecha-
nie.

2. Zaniechanie czynnoÊci z powodu trwa∏ego bra-
ku mo˝liwoÊci ich wykonywania nast´puje po uzyska-
niu zgody organu Stra˝y Granicznej, który je zarzàdzi∏.

§ 4. 1. Dokumentacj´ czynnoÊci stanowià: 

1) pisemny wniosek Komendanta G∏ównego Stra˝y
Granicznej lub komendanta oddzia∏u Stra˝y Gra-
nicznej o wyra˝enie zgody na zarzàdzenie lub
przed∏u˝enie prowadzenia czynnoÊci;

2) zgoda prokuratora okr´gowego na zarzàdzenie
lub przed∏u˝enie prowadzenia czynnoÊci przez Ko-
mendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej lub ko-
mendanta oddzia∏u Stra˝y Granicznej;

3) zarzàdzenie Komendanta G∏ównego Stra˝y Gra-
nicznej lub komendanta oddzia∏u Stra˝y Granicz-
nej o przeprowadzeniu lub przed∏u˝eniu prowa-
dzenia czynnoÊci;

4) informacje Komendanta G∏ównego Stra˝y Gra-
nicznej lub komendanta oddzia∏u Stra˝y Granicz-
nej o wynikach czynnoÊci, kierowane do prokura-
tora okr´gowego;

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Ra-
dy Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 220, poz. 1897).



5) zarzàdzenie prokuratora okr´gowego o zaniecha-
niu czynnoÊci;

6) notatka s∏u˝bowa z przeprowadzonych czynnoÊci
sporzàdzana przez funkcjonariusza Stra˝y Granicz-
nej prowadzàcego spraw´, w ramach której zarzà-
dzono czynnoÊci;

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

8) protokó∏ zniszczenia materia∏ów uzyskanych pod-
czas prowadzenia czynnoÊci.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3, 5
i 8, sporzàdza si´ wed∏ug wzorów: 

1) wniosku Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicz-
nej lub komendanta oddzia∏u Stra˝y Granicznej
o wyra˝enie zgody na zarzàdzenie lub przed∏u˝e-
nie prowadzenia czynnoÊci, zgody prokuratora
okr´gowego na zarzàdzenie lub przed∏u˝enie ich
prowadzenia oraz zarzàdzenia Komendanta G∏ów-
nego Stra˝y Granicznej lub komendanta oddzia∏u
Stra˝y Granicznej o przeprowadzeniu lub przed∏u-
˝eniu prowadzenia czynnoÊci — stanowiàcego za-
∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia;

2) zarzàdzenia prokuratora okr´gowego o zaniecha-
niu czynnoÊci — stanowiàcego za∏àcznik nr 2 do
rozporzàdzenia;

3) protoko∏u zniszczenia materia∏ów uzyskanych
podczas prowadzenia czynnoÊci — stanowiàcego
za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

3. Notatka s∏u˝bowa, o której mowa w ust. 1 pkt 6,
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) wskazanie funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej bez-
poÊrednio prowadzàcych czynnoÊci.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1—5,
sporzàdza si´ w dwóch egzemplarzach, a dokumenty,
o których mowa w ust. 1 pkt 6—8, w jednym egzem-
plarzu.

5. Dokumentacj´ czynnoÊci stanowià tak˝e mate-
ria∏y uzyskane podczas ich prowadzenia, a w szczegól-
noÊci noÊniki zawierajàce zapisy z rejestracji obrazu
lub dêwi´ku oraz kopie wykonane z tych noÊników,
a tak˝e dokumenty sporzàdzone na podstawie infor-
macji utrwalonych na noÊnikach.

§ 5. 1. Przedmioty i korzyÊci majàtkowe zbywane
lub wr´czane podczas czynnoÊci opisuje si´ lub ozna-
cza w sposób umo˝liwiajàcy ich identyfikacj´, doku-
mentujàc opis oraz oznaczenie w odr´bnej notatce
s∏u˝bowej.

2. Przedmioty i korzyÊci majàtkowe nabyte lub
przej´te podczas czynnoÊci mo˝na w razie potrzeby
poddaç badaniom identyfikujàcym w∏aÊciwoÊci fizy-
kochemiczne 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 usta-
la funkcjonariusz Stra˝y Granicznej wyznaczony jako
odpowiedzialny za przeprowadzenie czynnoÊci.

§ 6. 1. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej, ko-
mendanci oddzia∏ów Stra˝y Granicznej 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 infor-
matycznym.

3. Rejestry, o których mowa w ust. 1, prowadzi si´
wed∏ug wzorów: 

1) rejestr czynnoÊci prowadzonych przez prokuratora
okr´gowego — stanowiàcy za∏àcznik nr 4 do roz-
porzàdzenia;

2) rejestr czynnoÊci prowadzonych przez Komendan-
ta G∏ównego Stra˝y Granicznej lub komendantów
oddzia∏ów Stra˝y Granicznej — stanowiàcy za∏àcz-
nik nr 5 do rozporzàdzenia.

§ 7. Po zakoƒczeniu czynnoÊci, materia∏y uzyskane
podczas ich prowadzenia przechowywane sà, do cza-
su ich zniszczenia lub przekazania w∏aÊciwemu proku-
ratorowi, w odr´bnych teczkach w kancelarii tajnej
jednostki Stra˝y Granicznej prowadzàcej te czynnoÊci.

§ 8. 1. Zapisy informacji utrwalone na noÊnikach,
o których mowa w § 4 ust. 5, podlegajàce niszczeniu
usuwa si´ w sposób uniemo˝liwiajàcy ich odtworze-
nie.

2. W przypadku gdy usuni´cie z noÊników utrwalo-
nych na nich zapisów nie jest mo˝liwe, dokonuje si´
ich fizycznego zniszczenia.

§ 9. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 4 kwietnia 2002 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowa-
nia przez Stra˝ Granicznà czynnoÊci operacyjno-rozpo-
znawczych niejawnego nabycia, zbycia lub przej´cia
przedmiotów pochodzàcych z przest´pstwa, ulegajà-
cych przepadkowi, albo których wytwarzanie, posia-
danie, przewo˝enie lub którymi obrót sà zabronione,
a tak˝e przyj´cia lub wr´czenia korzyÊci majàtkowej
(Dz. U. Nr 44, poz. 420).

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
L. Dorn
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. (poz. 252)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR WNIOSKU KOMENDANTA G¸ÓWNEGO STRA˚Y GRANICZNEJ
(KOMENDANTA ODDZIA¸U STRA˚Y GRANICZNEJ)* DO PROKURATORA OKR¢GOWEGO

— ZGODY PROKURATORA OKR¢GOWEGO — ZARZÑDZENIA KOMENDANTA G¸ÓWNEGO
STRA˚Y GRANICZNEJ (KOMENDANTA ODDZIA¸U STRA˚Y GRANICZNEJ)*

.............................................
(miejscowoÊç, data)

............................................
(klauzula tajnoÊci)

Egz. nr .............

I. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej
(komendant oddzia∏u Stra˝y Granicznej)*
L.dz. ....................

PROKURATOR OKR¢GOWY

w ........................................................

WNIOSEK nr ..................
(nr w rejestrze)

Na podstawie art. 9f ust. 3 (ust. 4)* ustawy z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2005 r.
Nr 234, poz. 1997) wnosz´ o wyra˝enie zgody na zarzàdzenie (przed∏u˝enie prowadzenia)* na okres
........................ ni˝ej wymienionych czynnoÊci:
1) nabycia, zbycia lub przej´cia przedmiotów pochodzàcych z przest´pstwa, ulegajàcych przepadkowi, albo

których wytwarzanie, posiadanie, przewo˝enie lub którymi obrót sà zabronione, w tym tak˝e pieni´dzy
i przedmiotów stanowiàcych wynagrodzenie za przest´pstwa zwiàzane z przekroczeniem granicy paƒstwo-
wej*,

2) z∏o˝enie propozycji nabycia, zbycia lub przej´cia przedmiotów pochodzàcych z przest´pstwa, ulegajàcych
przepadkowi, albo których wytwarzanie, posiadanie, przewo˝enie lub którymi obrót sà zabronione, w tym
tak˝e pieni´dzy i przedmiotów stanowiàcych wynagrodzenie za przest´pstwa, zwiàzane z przekroczeniem
granicy paƒstwowej*,

3) przyj´cia lub wr´czenia korzyÊci majàtkowej*,
4) z∏o˝enia obietnicy udzielenia lub przyj´cia korzyÊci majàtkowej*.

CzynnoÊci b´dà prowadzone w sprawie nr ................................ kryptonim ............................................................

prowadzonej przez .........................................................................................................................................................
(jednostka organizacyjna KGSG lub komendy oddzia∏u Stra˝y Granicznej)

wobec .............................................................................................................................................................................
(dane osoby, wobec której prowadzone b´dà czynnoÊci (imi´ i nazwisko oraz adres zamieszkania

lub inne dane pozwalajàce na identyfikacj´ osoby))

W celu ..............................................................................................................................................................................
(okreÊlenie celu czynnoÊci: sprawdzenie informacji o przest´pstwie powo∏anym w art. 9f ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy, 

ustalenie sprawców przest´pstwa, uzyskanie dowodów przest´pstwa)

Uzasadnienie
...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................
(opis i kwalifikacja prawna czynu, wskazanie okolicznoÊci uzasadniajàcych potrzeb´ prowadzenia czynnoÊci, miejsce, czas

i sposób ich prowadzenia)

..............................................................
Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej

(komendant oddzia∏u Stra˝y Granicznej)

* Niepotrzebne skreÊliç.
.............................

(klauzula tajnoÊci)
DEWD nr ........................ ........./.........
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.....................................
(miejscowoÊç, data)

................................
(klauzula tajnoÊci)

Egz. nr ...............

II. Stanowisko prokuratora okr´gowego

PROKURATOR OKR¢GOWY

w ........................................................

Wyra˝am zgod´ (nie wyra˝am zgody*) na prowadzenie czynnoÊci  od dnia ........................................................
do dnia ...........................................

III. 

......................................... dnia .............................. godz. .............

Zarzàdzenie nr .....................
Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej
Komendanta oddzia∏u Stra˝y Granicznej*

Na podstawie art. 9f ust. 3 (ust. 4)* ustawy z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2005 r.
Nr 234, poz. 1997)

zarzàdzam

przeprowadzenie/(przed∏u˝enie prowadzenia)* czynnoÊci okreÊlonych w drugostronnie sporzàdzonym wnio-
sku; przez okres, na który wyrazi∏ zgod´ prokurator okr´gowy.

Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej
(komendant oddzia∏u Stra˝y Granicznej)*

.....................................................................
(podpis oraz imienna piecz´ç)

* Niepotrzebne skreÊliç.

Wykonano w 2 egz.
Egz. nr 1 — aa
Egz. nr 2 — ........

DEWD nr ..............
Sporzàdzi∏:
Wykona∏:

.....................................
(klauzula tajnoÊci)
........../.............
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR ZARZÑDZENIA O ZANIECHANIU CZYNNOÂCI

................................................................ .........................................
(nazwa jednostki organizacyjnej) (miejscowoÊç, data)

................................................................ .........................................
(nr rejestracyjny dokumentu) (klauzula tajnoÊci)

Egz. nr ............................

ZARZÑDZENIE NR ........................

Na podstawie art. 9f ust. ............. ustawy z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2005 r.
Nr 234, poz. 1997)

ZARZÑDZAM ZANIECHANIE CZYNNOÂCI

w sprawie ............................. pod kryptonimem ............... prowadzonej przez .........................................................
dotyczàcej przest´pstwa wymienionego w art. 9f ust. 11), 21), 31), 41), 51) ustawy z dnia 12 paêdziernika 1990 r.
o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997) i okreÊlonego w art. .............................................................
zastosowanych w zwiàzku z wnioskiem nr ......... z dnia .............................. przez Komendanta G∏ównego Stra˝y
Granicznej1) / Komendanta ................. Oddzia∏u Stra˝y Granicznej1)

UZASADNIENIE

Prokurator Okr´gowy

.............................................
(podpis, piecz´ç)

1) Niepotrzebne skreÊliç.

Wykonano w 2 egzemplarzach
Egz. nr 1 — 
Egz. nr 2 — 
Sporzàdzi∏:
Wykona∏:
DEWD nr .............

(klauzula tajnoÊci)
........../.............
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR PROTOKO¸U ZNISZCZENIA MATERIA¸ÓW

................................................................ .........................................
(nazwa jednostki organizacyjnej) (miejscowoÊç, data)

................................................................ .........................................
(nr rejestracyjny dokumentu) (klauzula tajnoÊci)

Egz. pojedynczy

PROTOKÓ¸ ZNISZCZENIA MATERIA¸ÓW

Komisja powo∏ana przez ................................................................................................................................................
(kierownik jednostki organizacyjnej wnioskujàcy o zarzàdzenie czynnoÊci)

zarzàdzeniem  nr .................... z dnia ................... w sk∏adzie (imi´, nazwisko stanowisko s∏u˝bowe cz∏onków
komisji):

1) .....................................................................................

2) .....................................................................................

3) .....................................................................................

dokona∏a w dniu ....................... zniszczenia materia∏ów/usuni´cia zapisów informacji1) zgromadzonych
podczas czynnoÊci przeprowadzonych zgodnie z zarzàdzeniem nr ......... z dnia ................ Komendanta
G∏ównego Stra˝y Granicznej1) / Komendanta ......................... Oddzia∏u Stra˝y Granicznej1).
Wykaz zniszczonych materia∏ów:

1) ............................................................

2) ............................................................

3) ............................................................

Podpisy cz∏onków komisji

1) ............................................................

2) ............................................................

3) ............................................................

1) Niepotrzebne skreÊliç.

Wykonano w egzemplarzu pojedynczym
Sporzàdzi∏: 
Wykona∏:
DEWD nr .............

(klauzula tajnoÊci)
........../.............
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