
Na podstawie art. 19a ust. 9 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 i Nr 19,
poz. 185) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. CzynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze polega-
jàce na z∏o˝eniu propozycji albo na dokonaniu w spo-
sób niejawny nabycia, zbycia lub przej´cia przedmio-
tów pochodzàcych z przest´pstwa, ulegajàcych prze-
padkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, prze-
wo˝enie lub którymi obrót sà zabronione, a tak˝e przy-
j´cia lub wr´czenia korzyÊci majàtkowej, zwane dalej
„czynnoÊciami”, przeprowadza si´ i dokumentuje z za-
stosowaniem okreÊlonych odr´bnymi przepisami za-
sad i procedur ochrony form i metod realizacji zadaƒ,
informacji, obiektów Policji oraz danych identyfikujà-
cych policjantów lub osoby udzielajàce Policji pomocy.

2. CzynnoÊci przeprowadza si´ poprzez:

1) nabycie polegajàce na odp∏atnym lub nieodp∏at-
nym przeniesieniu posiadania przedmiotów, o któ-
rych mowa w ust. 1, poprzedzonym w razie potrze-
by 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, dokona-
nym stosownie do okolicznoÊci za wiedzà lub bez
wiedzy osoby posiadajàcej te przedmioty oraz
w razie potrzeby z u˝yciem Êrodków przymusu bez-
poÊredniego,

4) przyj´cie lub wr´czenie korzyÊci majàtkowej w po-
staci krajowych Êrodków p∏atniczych lub wartoÊci
dewizowych w rozumieniu prawa dewizowego,
praw majàtkowych albo rzeczy ruchomych lub nie-
ruchomoÊci, poprzedzone w razie potrzeby sto-
sownà do okolicznoÊci propozycjà, obietnicà lub
negocjacjami.

3. Podczas czynnoÊci podejmuje si´ przedsi´wzi´-
cia i stosuje Êrodki konieczne dla zapewnienia bezpie-
czeƒstwa osobistego policjantów i osób udzielajàcych
Policji pomocy.

§ 2. 1. CzynnoÊci prowadzi si´ przez czas oznaczo-
ny w zarzàdzeniu Komendanta G∏ównego Policji lub
komendanta wojewódzkiego Policji, chyba ˝e wcze-

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

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

§ 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 Po-
licji.

§ 4. 1. Dokumentacj´ czynnoÊci stanowià:

1) wniosek kierownika jednostki Policji lub uprawnio-
nego kierownika komórki organizacyjnej Policji do
Komendanta G∏ównego Policji lub komendanta
wojewódzkiego Policji o zarzàdzenie lub przed∏u˝e-
nie stosowania czynnoÊci,

2) wniosek Komendanta G∏ównego Policji lub komen-
danta wojewódzkiego Policji o wyra˝enie zgody na
zarzàdzenie lub przed∏u˝enie stosowania czynno-
Êci,

3) zgoda prokuratora okr´gowego na zarzàdzenie lub
przed∏u˝enie stosowania czynnoÊci przez Komen-
danta G∏ównego Policji lub komendanta woje-
wódzkiego Policji,

4) zarzàdzenie Komendanta G∏ównego Policji lub ko-
mendanta wojewódzkiego Policji o stosowaniu lub
przed∏u˝eniu stosowania czynnoÊci,

5) informacje Komendanta G∏ównego Policji lub ko-
mendanta wojewódzkiego Policji o wynikach czyn-
noÊci, kierowane do prokuratora okr´gowego,

6) zarzàdzenie prokuratora okr´gowego o zaniecha-
niu czynnoÊci,

7) notatka s∏u˝bowa z przeprowadzonych czynnoÊci
sporzàdzana przez policjanta prowadzàcego spra-
w´, w ramach której zarzàdzono czynnoÊci,

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

9) protokó∏ zniszczenia materia∏ów uzyskanych pod-
czas stosowania czynnoÊci.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1—4, 6
i 9, sporzàdza si´ wed∏ug wzorów stanowiàcych za∏àcz-
niki do rozporzàdzenia:
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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.



1) nr 1 — wzór wniosku kierownika jednostki Policji
lub uprawnionego kierownika komórki organiza-
cyjnej 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 Ko-
mendanta G∏ównego Policji lub komendanta woje-
wódzkiego Policji o wyra˝enie zgody na zarzàdze-
nie lub przed∏u˝enie stosowania czynnoÊci, zgod´
prokuratora okr´gowego na zarzàdzenie lub prze-
d∏u˝enie ich stosowania oraz zarzàdzenia Komen-
danta G∏ównego Policji lub komendanta woje-
wódzkiego 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 uzy-
skanych 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 egzempla-
rzu.

5. Dokumentacj´ czynnoÊci stanowià tak˝e mate-
ria∏y uzyskane podczas ich stosowania, 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 przej´te podczas czynnoÊci, w∏àcznie
z korzyÊciami majàtkowymi, mo˝na w razie potrzeby
poddaç badaniom identyfikujàcym w∏aÊciwoÊci fizyko-
chemiczne lub inne cechy, istotne z uwagi na cel czyn-
noÊci albo rodzaj przej´tych przedmiotów, a tak˝e w ce-
lu ujawnienia i utrwalenia Êladów znajdujàcych si´ na
tych przedmiotach. Zakres i rodzaj badaƒ ustala poli-
cjant wyznaczony jako odpowiedzialny za przeprowa-
dzenie czynnoÊci.

3. Do materia∏ów uzyskanych podczas stosowania
czynnoÊci stosuje si´ przepisy o ochronie informacji
niejawnych.

§ 6. 1. Komendant G∏ówny Policji, komendanci wo-
jewódzcy Policji i prokuratorzy okr´gowi prowadzà re-
jestry  czynnoÊci.

2. Rejestry, o których mowa w ust. 1, mogà byç pro-
wadzone w postaci ksi´gi albo w systemie informa-
tycznym.

3. Wzory rejestrów, o których mowa w ust. 1, sta-
nowià za∏àczniki do rozporzàdzenia:

1) nr 5 — wzór rejestru czynnoÊci prowadzonego
przez Komendanta G∏ównego Policji i komendan-
tów 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 zna-
czenie dla toczàcego si´ post´powania karnego, poli-
cjant wyznaczony imiennie przez organ Policji wniosku-
jàcy o zarzàdzenie czynnoÊci przekazuje bezpoÊrednio
w∏aÊciwemu miejscowo prokuratorowi okr´gowemu.

2. Uzyskane podczas stosowania czynnoÊci wszyst-
kie materia∏y, niezawierajàce dowodów pozwalajàcych
na wszcz´cie post´powania karnego i niemajàce zna-
czenia dla toczàcego si´ post´powania karnego, prze-
chowuje organ Policji wyst´pujàcy z wnioskiem o za-
rzàdzenie czynnoÊci, przez okres dwóch miesi´cy od
dnia zakoƒczenia lub zaniechania czynnoÊci. Z up∏y-
wem tego okresu organ Policji wnioskujàcy o zastoso-
wanie czynnoÊci pisemnie zarzàdza protokolarne, ko-
misyjne zniszczenie uzyskanych materia∏ów.

3. Zapisy informacji utrwalone na noÊnikach, o któ-
rych mowa w § 4 ust. 5, usuwa si´ w sposób uniemo˝-
liwiajàcy odtworzenie tych zapisów z chwilà zniszcze-
nia materia∏ów, o których mowa w ust. 1.

4. W przypadku gdy usuni´cie z noÊników utrwalo-
nych na nich zapisów nie jest mo˝liwe, uszkadza si´ je
w sposób uniemo˝liwiajàcy ich odczytanie albo doko-
nuje 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 We-
wn´trznych i Administracji z dnia 15 wrzeÊnia 1997 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowa-
nia przez Policj´ czynnoÊci operacyjno-rozpoznaw-
czych 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 ob-
rót sà zabronione, a tak˝e przyj´ciu lub wr´czeniu ko-
rzyÊci 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)

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2
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Za∏àcznik nr 3
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