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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 18 marca 2002 r.

w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Policj´ kontroli operacyjnej, przechowywania 
i przekazywania wniosków, zarzàdzeƒ i materia∏ów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, a tak˝e 

przetwarzania i niszczenia tych materia∏ów. 

Na podstawie art. 19 ust. 21 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. Dokumentacj´ kontroli operacyjnej stano-
wià:

1) wniosek Komendanta G∏ównego Policji lub ko-
mendanta wojewódzkiego Policji do sàdu okr´go-
wego o zarzàdzenie lub przed∏u˝enie kontroli ope-
racyjnej, 

2) zgoda Prokuratora Generalnego lub prokuratora
okr´gowego na wystàpienie przez Komendanta
G∏ównego Policji lub komendanta wojewódzkiego
Policji z wnioskiem o zarzàdzenie przez sàd okr´go-
wy kontroli operacyjnej,

3) postanowienie sàdu okr´gowego o zarzàdzeniu
lub przed∏u˝eniu kontroli operacyjnej,

4) zarzàdzenie kontroli operacyjnej przez Komen-
danta G∏ównego Policji lub komendanta woje-
wódzkiego Policji w przypadkach niecierpiàcych
zw∏oki,

5) wniosek Komendanta G∏ównego Policji lub ko-
mendanta wojewódzkiego Policji do Prokuratora
Generalnego lub prokuratora okr´gowego o wyra-
˝enie zgody na zarzàdzenie kontroli operacyjnej
w przypadkach niecierpiàcych zw∏oki,

6) zgoda Prokuratora Generalnego lub prokuratora
okr´gowego na zarzàdzenie przez Komendanta
G∏ównego Policji lub komendanta wojewódzkiego
Policji kontroli operacyjnej w przypadkach niecier-
piàcych zw∏oki,

7) postanowienie sàdu okr´gowego o wyra˝eniu zgo-
dy na kontynuowanie kontroli operacyjnej zarzà-
dzonej przez Komendanta G∏ównego Policji lub ko-



mendanta wojewódzkiego Policji w przypadkach
niecierpiàcych zw∏oki,

8) wniosek Komendanta G∏ównego Policji lub ko-
mendanta wojewódzkiego Policji do sàdu okr´go-
wego o wyra˝enie zgody na odstàpienie od znisz-
czenia materia∏ów zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej zarzàdzonej przez or-
gan Policji w przypadkach niecierpiàcych zw∏oki,
w wypadku niewyra˝enia przez sàd okr´gowy zgo-
dy na kontynuowanie kontroli operacyjnej, 

9) zgoda Prokuratora Generalnego lub prokuratora
okr´gowego na wystàpienie przez Komendanta
G∏ównego Policji lub komendanta wojewódzkiego
Policji do sàdu okr´gowego z wnioskiem o odstà-
pienie od zniszczenia materia∏ów zgromadzonych
podczas stosowania kontroli operacyjnej zarzàdzo-
nej przez organ Policji w przypadkach niecierpià-
cych zw∏oki, w wypadku niewyra˝enia przez sàd
okr´gowy zgody na kontynuowanie tej kontroli, 

10) postanowienie sàdu okr´gowego o zezwoleniu na
odstàpienie od zniszczenia materia∏ów zgromadzo-
nych podczas stosowania kontroli operacyjnej, za-
rzàdzonej przez Komendanta G∏ównego Policji lub
komendanta wojewódzkiego Policji w przypadkach
niecierpiàcych zw∏oki, w wypadku niewyra˝enia
przez sàd zgody na kontynuowanie tej kontroli,

11) zarzàdzenie kontroli operacyjnej przez organ Poli-
cji w przypadku wyra˝enia zgody przez osob´ b´-
dàcà nadawcà lub odbiorcà przekazu informacji,

12) zgoda osoby b´dàcej nadawcà lub odbiorcà prze-
kazu informacji na zarzàdzenie kontroli operacyj-
nej przez organ Policji,

13) notatka urz´dowa z przeprowadzonej kontroli ope-
racyjnej sporzàdzana przez policjanta prowadzàce-
go spraw´, w ramach której zarzàdzono kontrol´
operacyjnà,

14) protokó∏ komisyjnego zniszczenia materia∏ów
zgromadzonych podczas stosowania kontroli ope-
racyjnej.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, sporzàdza
si´ wed∏ug wzorów okreÊlonych dla:

1) formularza zawierajàcego wniosek Komendanta
G∏ównego Policji lub komendanta wojewódzkiego
Policji do sàdu okr´gowego o zarzàdzenie lub prze-
d∏u˝enie kontroli operacyjnej, zgod´ Prokuratora
Generalnego lub prokuratora okr´gowego na wy-
stàpienie przez Komendanta G∏ównego Policji lub
komendanta wojewódzkiego Policji z wnioskiem
o zarzàdzenie przez sàd okr´gowy kontroli opera-
cyjnej oraz postanowienie sàdu okr´gowego o za-
rzàdzeniu lub przed∏u˝eniu kontroli operacyjnej —
w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia,

2) formularza zawierajàcego zarzàdzenie kontroli
operacyjnej przez Komendanta G∏ównego Policji
lub komendanta wojewódzkiego Policji w przypad-
kach niecierpiàcych zw∏oki, wniosek Komendanta
G∏ównego Policji lub komendanta wojewódzkiego
Policji do Prokuratora Generalnego lub prokurato-
ra okr´gowego o wyra˝enie zgody na zarzàdzenie
kontroli operacyjnej w przypadkach niecierpiàcych
zw∏oki, zgod´ Prokuratora Generalnego lub proku-

ratora okr´gowego na zarzàdzenie przez Komen-
danta G∏ównego Policji lub komendanta woje-
wódzkiego Policji kontroli operacyjnej w przypad-
kach niecierpiàcych zw∏oki oraz postanowienie sà-
du okr´gowego o wyra˝eniu zgody na kontynu-
owanie kontroli operacyjnej zarzàdzonej przez Ko-
mendanta G∏ównego Policji lub komendanta woje-
wódzkiego Policji w przypadkach niecierpiàcych
zw∏oki — w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia,

3) formularza zawierajàcego wniosek Komendanta
G∏ównego Policji lub komendanta wojewódzkiego
Policji do sàdu okr´gowego o wyra˝enie zgody na
odstàpienie od zniszczenia materia∏ów zgroma-
dzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej
zarzàdzonej w przypadkach niecierpiàcych zw∏oki,
w wypadku niewyra˝enia przez sàd zgody na kon-
tynuowanie kontroli operacyjnej, zgod´ Prokurato-
ra Generalnego lub prokuratora okr´gowego na
wystàpienie przez Komendanta G∏ównego Policji
lub komendanta wojewódzkiego Policji do sàdu
okr´gowego z wnioskiem o odstàpienie od znisz-
czenia materia∏ów zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej zarzàdzonej przez or-
gan Policji w przypadkach niecierpiàcych zw∏oki,
w wypadku niewyra˝enia przez sàd zgody na kon-
tynuowanie tej kontroli oraz postanowienie sàdu
okr´gowego o zezwoleniu na odstàpienie od znisz-
czenia materia∏ów zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli operacyjnej zarzàdzonej przez or-
gan Policji w przypadkach niecierpiàcych zw∏oki,
w wypadku niewyra˝enia przez sàd zgody na kon-
tynuowanie tej kontroli — w za∏àczniku nr 3 do roz-
porzàdzenia,

4) formularza zawierajàcego zarzàdzenie kontroli ope-
racyjnej przez organ Policji w przypadku wyra˝enia
zgody przez osob´ b´dàcà nadawcà lub odbiorcà
przekazu informacji operacyjnej oraz zgod´ osoby
b´dàcej nadawcà lub odbiorcà przekazu informacji
na zarzàdzenie kontroli operacyjnej przez organ Po-
licji — w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia,

5) notatki urz´dowej z przeprowadzonej kontroli ope-
racyjnej sporzàdzanej przez policjanta prowadzàce-
go spraw´, w ramach której zarzàdzono kontrol´
operacyjnà — w za∏àczniku nr 5 do rozporzàdzenia,

6) protoko∏u komisyjnego zniszczenia materia∏ów
zgromadzonych podczas stosowania kontroli ope-
racyjnej — w za∏àczniku nr 6 do rozporzàdzenia.

3. Dokumentacj´ kontroli operacyjnej stanowià tak-
˝e materia∏y zgromadzone podczas jej stosowania,
a w szczególnoÊci:

1) noÊniki, na których utrwalone zosta∏y treÊci roz-
mów telefonicznych lub innych przekazów infor-
macji albo treÊç korespondencji lub zawartoÊç
przesy∏ek,

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

3) dokumenty sporzàdzone na podstawie informacji
utrwalonych na noÊnikach, o których mowa w pkt 1.

§ 2. 1. Przekazywanie dokumentacji kontroli opera-
cyjnej odbywa si´ za poÊrednictwem upowa˝nionego
do tego pisemnie przez Komendanta G∏ównego Policji
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lub komendanta wojewódzkiego Policji policjanta,
zwanego dalej „przedstawicielem organu Policji”.

2. Przedstawiciel organu Policji dor´cza wniosek lub
zarzàdzenie organów Policji bezpoÊrednio Prokuratoro-
wi Generalnemu lub prokuratorowi okr´gowemu oraz
s´dziemu sàdu okr´gowego, a tak˝e po podj´ciu przez
prokuratora decyzji co do zgody i wydaniu postanowie-
nia przez sàd osobiÊcie odbiera te dokumenty. 

§ 3. 1. Sàd okr´gowy, Prokurator Generalny, proku-
rator okr´gowy i organ Policji prowadzà odr´bne reje-
stry: postanowieƒ, pisemnych zgód, zarzàdzeƒ, zarzà-
dzeƒ za zgodà i wniosków dotyczàcych kontroli opera-
cyjnej.

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

3. Wzór rejestru postanowieƒ, o których mowa
w § 1 ust. 1 pkt 3, 7 i 10, prowadzony przez sàd okr´go-
wy, stanowi za∏àcznik nr 7 do rozporzàdzenia.

4. Wzór rejestru pisemnych zgód, o których mowa
w § 1 ust.1 pkt 2, 6 i 9, prowadzony przez Prokuratora
Generalnego i prokuratora okr´gowego, stanowi za-
∏àcznik nr 8 do rozporzàdzenia.

5. Wzór rejestru wniosków i zarzàdzeƒ, o których
mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, 4, 5 i 8, prowadzony przez Ko-
mendanta G∏ównego Policji i komendanta wojewódz-
kiego Policji, stanowi za∏àcznik nr 9 do rozporzàdzenia.

6. Wzór rejestru zarzàdzeƒ za zgodà, o których mo-
wa w § 1 ust. 1 pkt 11, prowadzony przez organ Policji
w∏aÊciwy do prowadzenia czynnoÊci operacyjno-roz-
poznawczych, stanowi za∏àcznik nr 10 do rozporzàdze-
nia.

§ 4. 1. Dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 1 
pkt 1—10 i 13, sporzàdza si´ w trzech egzemplarzach,
a dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 11, 12
i 14, w jednym egzemplarzu.

2. Sàd okr´gowy przechowuje pierwszy egzem-
plarz wydanych postanowieƒ, pisemnych zgód proku-
ratora, wniosków, wniosków o odstàpienie i zarzàdzeƒ
organów Policji.

3. Prokurator Generalny i prokurator okr´gowy
przechowujà drugi egzemplarz postanowieƒ sàdu, pi-
semnych zgód, wniosków, wniosków o odstàpienie
i zarzàdzeƒ organów Policji, a tak˝e pierwszy egzem-
plarz notatki urz´dowej.

4. Trzeci egzemplarz postanowieƒ, pisemnych
zgód, wniosków, wniosków o odstàpienie i zarzàdzeƒ
przechowuje organ Policji wyst´pujàcy z wnioskiem
o zarzàdzenie kontroli, a pojedyncze egzemplarze pi-
semnej zgody pokrzywdzonego, zarzàdzenia za zgodà
i dokumentacji kontroli — organ Policji zarzàdzajàcy
kontrol´.

5. Pozosta∏à dokumentacj´ kontroli operacyjnej
przechowuje organ Policji wyst´pujàcy z wnioskiem
o zarzàdzenie kontroli.

§ 5. Wszystkie materia∏y zgromadzone podczas sto-
sowania kontroli operacyjnej, zawierajàce dowody po-

zwalajàce na wszcz´cie post´powania karnego lub ma-
jàce znaczenie dla toczàcego si´ post´powania karne-
go, przekazuje si´ Prokuratorowi Generalnemu lub
prokuratorowi okr´gowemu, za poÊrednictwem przed-
stawiciela organu Policji wnioskujàcego o zarzàdzenie
kontroli operacyjnej.

§ 6. Wszystkie materia∏y zgromadzone podczas sto-
sowania kontroli operacyjnej i niezawierajàce dowo-
dów pozwalajàcych na wszcz´cie post´powania karne-
go oraz materia∏y, o których mowa w art. 19 ust. 3 zda-
nie drugie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji,
w stosunku do których sàd nie zezwoli∏ na odstàpienie
od ich zniszczenia, przechowuje organ Policji wyst´pu-
jàcy z wnioskiem o zarzàdzenie kontroli lub stosujàcy
kontrol´, przez okres dwóch miesi´cy od dnia zakoƒ-
czenia lub wstrzymania kontroli. Z up∏ywem tego okre-
su Komendant G∏ówny Policji albo komendant woje-
wódzki Policji pisemnie zarzàdza protokolarne, komi-
syjne zniszczenie zgromadzonych materia∏ów.

§ 7. 1. Zniszczenie materia∏ów zgromadzonych
podczas stosowania kontroli operacyjnej przeprowa-
dza si´ przez:

1) fizyczne zniszczenie dokumentów, o których mowa
w § 1 ust. 2 pkt 3,

2) usuni´cie zapisów informacji utrwalonych na no-
Ênikach, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i 2,
w sposób uniemo˝liwiajàcy odtworzenie treÊci
tych zapisów, a w szczególnoÊci danych osobo-
wych.

2. 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.

§ 8. Do dokumentowania kontroli operacyjnej,
przechowywania i przekazywania wniosków, zarzà-
dzeƒ i materia∏ów uzyskanych podczas stosowania
kontroli operacyjnej, a tak˝e przetwarzania i niszczenia
tych materia∏ów, stosuje si´ przepisy o ochronie infor-
macji niejawnych.

§ 9. Tracà moc:

1) zarzàdzenie nr 60 Ministra Spraw Wewn´trznych
z dnia 5 lipca 1996 r. w sprawie sposobu przepro-
wadzania i dokumentowania kontroli korespon-
dencji i stosowania Êrodków technicznych umo˝li-
wiajàcych uzyskiwanie w sposób tajny informacji
oraz utrwalanie dowodów przy wykonywaniu
przez Policj´ i Urzàd Ochrony Paƒstwa czynnoÊci
operacyjno-rozpoznawczych, a tak˝e okreÊlenia ro-
dzajów tych Êrodków,

2) decyzja nr 1 Ministra Spraw Wewn´trznych i Admi-
nistracji z dnia 4 stycznia 2001 r. w sprawie rejestra-
cji wniosków o zarzàdzenie kontroli koresponden-
cji, stosowania Êrodków technicznych, zakupu kon-
trolowanego, przyj´cia lub wr´czenia korzyÊci ma-
jàtkowej oraz przesy∏ki niejawnie nadzorowanej.

§ 10. 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 18 marca 2002 r. (poz. 252)

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2
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Za∏àcznik nr 3
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Za∏àcznik nr 4
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Za∏àcznik nr 5
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Za∏àcznik nr 6
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