
Na podstawie art. 9g ust. 7 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y 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,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 45,
poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. CzynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze niejaw-
nego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania,
przechowywania i obrotu przedmiotami przest´pstwa,
zwane dalej „czynnoÊciami”, Stra˝ Graniczna przepro-
wadza i dokumentuje w sposób zapewniajàcy ochron´
niejawnoÊci form i metod realizacji zadaƒ, informacji,
obiektów i danych identyfikujàcych funkcjonariuszy
oraz osób udzielajàcych im pomocy.

2. Niejawne nadzorowanie wytwarzania lub prze-
chowywania przedmiotów przest´pstwa polega na:

1) obserwowaniu miejsca wytwarzania lub przecho-
wywania przedmiotów przest´pstwa, 

2) obserwowaniu osób, co do których zachodzi uza-
sadnione przypuszczenie, ˝e mogà wytwarzaç lub
przechowywaç przedmioty przest´pstwa,

3) dzia∏aniach, o których mowa w ust. 3 pkt 3—8.

3. Niejawne nadzorowanie przemieszczania lub ob-
rotu przedmiotami przest´pstwa polega na:

1) obserwowaniu przesy∏ki zawierajàcej przedmiot
przest´pstwa, zwanej dalej „przesy∏kà”,

2) obserwowaniu osób uczestniczàcych w przemiesz-
czaniu lub obrocie przesy∏kà,

3) wy∏àczeniu przesy∏ki z obrotu,

4) otwarciu przesy∏ki,

5) ocenie zawartoÊci przesy∏ki,

6) usuni´ciu przedmiotu przest´pstwa z przesy∏ki,

7) oznakowaniu przesy∏ki,

8) zastàpieniu zawartoÊci przesy∏ki w cz´Êci lub ca∏o-
Êci,

9) zamkni´ciu przesy∏ki,

10) w∏àczeniu przesy∏ki do obrotu.

4. Przedmiot  przest´pstwa mo˝e byç poddany ba-
daniu w celu ustalenia Êladów umo˝liwiajàcych identy-
fikacj´ osoby lub rzeczy albo okreÊlenia czasu lub miej-
sca pope∏nienia przest´pstwa, a tak˝e dla upewnienia
si´, ˝e prowadzenie czynnoÊci nie stwarza zagro˝enia
dla ˝ycia lub zdrowia ludzkiego.

5. Funkcjonariusze prowadzàcy czynnoÊci nie-
zw∏ocznie  przerywajà je i powiadamiajà o tym organ
Stra˝y  Granicznej, który je zarzàdzi∏, je˝eli prowadze-
nie czynnoÊci stwarza zagro˝enie dla ˝ycia lub zdrowia
ludzkiego.

§ 2. 1. CzynnoÊci mogà byç przeprowadzone po wy-
daniu przez Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej
lub komendanta oddzia∏u Stra˝y Granicznej zarzàdze-
nia o ich przeprowadzeniu, zwanego dalej „zarzàdze-
niem”.

2. CzynnoÊci prowadzi si´ przez czas okreÊlony
w zarzàdzeniu, chyba ˝e przed up∏ywem okresu, na ja-
kie czynnoÊci zosta∏y zarzàdzone, osiàgni´ty zosta∏ ich
cel albo usta∏y przyczyny ich zarzàdzenia.

3. Zaniechanie czynnoÊci z przyczyn, o których mo-
wa w ust. 2, nast´puje po uzyskaniu zgody organu
Stra˝y Granicznej, który zarzàdzi∏ czynnoÊci, chyba ˝e
zaniechanie czynnoÊci nakaza∏ prokurator okr´gowy.

§ 3. W przypadku gdy jest to niezb´dne dla osià-
gni´cia celu zarzàdzenia czynnoÊci, organ Stra˝y Gra-
nicznej zarzàdzajàcy ich prowadzenie zawiadamia or-
gany, instytucje publiczne oraz przedsi´biorców doko-
nujàcych przewozu  przesy∏ki o obowiàzku dopuszcze-
nia do dalszego przewozu przesy∏ki zawierajàcej przed-
miot przest´pstwa w stanie nienaruszonym lub po je-
go usuni´ciu albo zastàpieniu w ca∏oÊci lub w cz´Êci.
Wzór zawiadomienia stanowi za∏àcznik nr 1 do rozpo-
rzàdzenia.

§ 4. 1. Dokumentacj´ czynnoÊci stanowià:

1) pisemny wniosek kierownika w∏aÊciwej jednostki
organizacyjnej Komendy G∏ównej Stra˝y Granicz-
nej lub kierownika w∏aÊciwej komórki organizacyj-
nej komendy oddzia∏u Stra˝y Granicznej o zarzà-
dzenie czynnoÊci, zawierajàcy:

a) oznaczenie wniosku,

b) numer sprawy i kryptonim, je˝eli zosta∏ jej nada-
ny,

c) okreÊlenie celu i rodzaju czynnoÊci oraz przewi-
dywanego czasu, miejsca i sposobów jej prowa-
dzenia,
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d) dane dotyczàce osoby, wobec której majà byç
dokonane czynnoÊci (imi´ i nazwisko oraz adres
zamieszkania lub inne dane pozwalajàce na
identyfikacj´ osoby),

2) pisemne zarzàdzenie czynnoÊci przez Komendanta
G∏ównego  Stra˝y Granicznej lub komendanta od-
dzia∏u Stra˝y Granicznej,

3) pisemne zawiadomienie prokuratora okr´gowego
o zarzàdzeniu czynnoÊci,

4) pisemne zawiadomienie, o którym mowa w § 3,

5) zarzàdzenie prokuratora okr´gowego nakazujàce
zaniechanie czynnoÊci,

6) pisemne informacje Komendanta G∏ównego Stra-
˝y Granicznej lub komendanta oddzia∏u Stra˝y Gra-
nicznej o wynikach przeprowadzonych czynnoÊci,
skierowane do prokuratora okr´gowego,

7) notatka s∏u˝bowa utrwalajàca przebieg i wyniki
czynnoÊci,

8) opis wyników badaƒ, o których mowa w § 1 ust. 4.

2. Wzór:

1) zarzàdzenia czynnoÊci, o którym mowa w ust. 1
pkt 2, stanowi za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia,

2) zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, sta-
nowi za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

3. Dokumentacj´ czynnoÊci stanowià tak˝e mate-
ria∏y uzyskane podczas przeprowadzania czynnoÊci,
w szczególnoÊci noÊniki, na których zosta∏y utrwalone
informacje uzyskane w wyniku stosowania Êrodków
technicznych, kopie  wykonane z tych noÊników, a tak-
˝e dokumenty sporzàdzone na podstawie informacji
zawartych na tych noÊnikach.

4. Notatka s∏u˝bowa, o której mowa w ust. 1 pkt 7,
zawiera w szczególnoÊci:

1) numer wniosku o zarzàdzenie czynnoÊci,

2) numer sprawy i kryptonim, je˝eli zosta∏ jej nadany,

3) okreÊlenie rodzaju prowadzonych czynnoÊci,

4) czas, miejsce i sposób przeprowadzenia czynnoÊci,

5) dane  dotyczàce osoby, wobec której dokonano
czynnoÊci,

6) dane dotyczàce funkcjonariuszy przeprowadzajà-
cych czynnoÊci,

7) dane o wyniku przeprowadzonych czynnoÊci,
w szczególnoÊci o ujawnionym przest´pstwie
i osobach uczestniczàcych w jego pope∏nieniu.

5. 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 i 8, sporzàdza si´ w jed-
nym egzemplarzu.

§ 5. 1. W Komendzie G∏ównej Stra˝y Granicznej
oraz w komendach oddzia∏ów Stra˝y Granicznej pro-
wadzi si´ rejestry dokumentów dotyczàcych czynno-
Êci, zwane dalej „rejestrami”.

2. Rejestr mo˝e byç prowadzony w postaci ksi´gi
albo w systemie informatycznym.

3. Wzór rejestru stanowi za∏àcznik nr 4 do rozporzà-
dzenia.

§ 6. Traci moc zarzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 29 lipca 1997 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowa-
nia przez Stra˝ Granicznà niejawnego nadzorowania
przemieszczania, przechowywania i obrotu  przedmio-
tami przest´pstwa (Monitor Polski Nr 48, poz. 465).

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

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
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z dnia 12 marca 2002 r. (poz. 320)

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2
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