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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 15 kwietnia 2002 r.

w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Stra˝ Granicznà kontroli operacyjnej oraz przecho-
wywania i przekazywania wniosków i zarzàdzeƒ, a tak˝e przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania

i niszczenia materia∏ów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli.

Na podstawie art. 9e ust. 20 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. 1198) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Dokumentowanie kontroli operacyjnej, zwa-
nej dalej „kontrolà”, odbywa si´ w sposób zapewnia-
jàcy ochron´ form i metod realizacji zadaƒ, gromadzo-
nych informacji oraz w∏asnych obiektów i danych iden-
tyfikujàcych funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej oraz
osób udzielajàcych im pomocy.

2. Dokumentacj´ sporzàdzonà w zwiàzku z przepro-
wadzeniem kontroli operacyjnej oznacza si´ w sposób
przewidziany dla materia∏ów zawierajàcych informacje
niejawne stanowiàce tajemnic´ paƒstwowà.

§ 2. 1. Dokumentacj´ kontroli stanowià:

1) pisemny wniosek Komendanta G∏ównego Stra˝y
Granicznej lub komendanta oddzia∏u Stra˝y Gra-
nicznej do sàdu okr´gowego o zarzàdzenie kontro-
li,

2) zarzàdzenie Komendanta G∏ównego Stra˝y Gra-
nicznej lub komendanta oddzia∏u Stra˝y Granicznej
przeprowadzenia kontroli w przypadkach niecier-
piàcych zw∏oki,

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

5) postanowienie sàdu okr´gowego w sprawie pro-
wadzenia kontroli zarzàdzonej przez Komendanta
G∏ównego Stra˝y Granicznej lub komendanta od-
dzia∏u Stra˝y Granicznej w przypadkach niecierpià-
cych zw∏oki,

6) postanowienie sàdu okr´gowego zezwalajàce na
odstàpienie od zniszczenia materia∏ów zgromadzo-
nych podczas stosowania kontroli, na której pro-
wadzenie nie zosta∏a udzielona zgoda przez sàd,

7) za˝alenie Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicz-
nej lub komendanta oddzia∏u Stra˝y Granicznej na
postanowienie sàdu okr´gowego w przedmiocie
kontroli oraz w przedmiocie odstàpienia od znisz-
czenia materia∏ów zgromadzonych podczas stoso-
wania kontroli,

8) pisemna zgoda Prokuratora Generalnego na z∏o˝e-
nie przez Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicz-
nej wniosku o zarzàdzenie kontroli,

9) pisemna zgoda Prokuratora Generalnego na zarzà-
dzenie przez Komendanta G∏ównego Stra˝y Gra-
nicznej przeprowadzenia kontroli w przypadkach
niecierpiàcych zw∏oki,

10) pisemna zgoda w∏aÊciwego miejscowo prokurato-
ra okr´gowego na z∏o˝enie przez komendanta od-
dzia∏u Stra˝y Granicznej wniosku o zarzàdzenie
kontroli,

11) pisemna zgoda w∏aÊciwego miejscowo prokurato-
ra okr´gowego na zarzàdzenie kontroli przez ko-
mendanta oddzia∏u Stra˝y Granicznej w przypad-
kach niecierpiàcych zw∏oki,

12) pisemna zgoda Komendanta G∏ównego Stra˝y
Granicznej na z∏o˝enie przez komendanta oddzia∏u
Stra˝y Granicznej wniosku o zarzàdzenie kontroli,

13) pisemny wniosek Komendanta G∏ównego Stra˝y
Granicznej lub komendanta oddzia∏u Stra˝y Gra-
nicznej o przed∏u˝enie kontroli,

14) pisemna zgoda w∏aÊciwego miejscowo prokurato-
ra okr´gowego na z∏o˝enie wniosku o przed∏u˝enie
kontroli,

15) pisemna zgoda Komendanta G∏ównego Stra˝y
Granicznej na z∏o˝enie przez komendanta oddzia∏u
Stra˝y Granicznej wniosku o przed∏u˝enie kontroli,

16) pisemny wniosek Komendanta G∏ównego Stra˝y
Granicznej lub komendanta oddzia∏u Stra˝y Gra-
nicznej o odstàpienie od zniszczenia materia∏ów
zgromadzonych podczas stosowania kontroli, na
której przeprowadzenie nie zosta∏a udzielona zgo-
da przez sàd,

17) pisemna zgoda w∏aÊciwego miejscowo prokurato-
ra okr´gowego na z∏o˝enie przez Komendanta
G∏ównego Stra˝y Granicznej lub komendanta od-
dzia∏u Stra˝y Granicznej wniosku, o którym mowa
w pkt 12,

18) notatka s∏u˝bowa,

19) zarzàdzenie Komendanta G∏ównego Stra˝y Gra-
nicznej lub komendanta oddzia∏u Stra˝y Granicznej

o protokolarnym, komisyjnym zniszczeniu mate-
ria∏ów,

20) protokó∏ komisyjnego zniszczenia materia∏ów.

2. Dokumentacj´ kontroli stanowià tak˝e:

1) noÊniki do zapisów informacji w postaci cyfrowej,
taÊmy elektromagnetyczne, filmy, negatywy lub fo-
tografie, na których zarejestrowane zosta∏y infor-
macje uzyskane w wyniku czynnoÊci dokonywa-
nych w zakresie kontroli,

2) szczegó∏owy opis, t∏umaczenie j´zyka obcego lub
odszyfrowanie zarejestrowanych informacji,

3) kopie, odpisy, wypisy, wyciàgi lub zbiory informa-
cji uzyskanych w wyniku czynnoÊci dokonywanych
w zakresie kontroli.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 13,
16, 18 i 20, sporzàdza si´ wed∏ug wzorów:

1) wniosku o zarzàdzenie/przed∏u˝enie kontroli opera-
cyjnej — stanowiàcego za∏àcznik nr 1 do rozporzà-
dzenia,

2) zarzàdzenia kontroli operacyjnej w przypadkach
niecierpiàcych zw∏oki — stanowiàcego za∏àcznik
nr 2 do rozporzàdzenia,

3) wniosku o odstàpienie od zniszczenia materia∏ów
— stanowiàcego za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia,

4) notatki s∏u˝bowej z przeprowadzonej kontroli ope-
racyjnej — stanowiàcego za∏àcznik nr 4 do rozpo-
rzàdzenia,

5) protoko∏u zniszczenia materia∏ów zgromadzonych
podczas stosowania kontroli operacyjnej — stano-
wiàcego za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 7,
12, 13, 15, 16 i 19, sporzàdza si´ w dwóch egzempla-
rzach. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 18 i 20,
sporzàdza si´ w jednym egzemplarzu.

5. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej i komen-
danci oddzia∏ów Stra˝y Granicznej prowadzà odr´bnie
rejestry:

1) postanowieƒ dotyczàcych kontroli operacyjnej —
wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 6 do roz-
porzàdzenia,

2) zgód dotyczàcych kontroli operacyjnej — wed∏ug
wzoru stanowiàcego za∏àcznik nr 7 do rozporzàdze-
nia,

3) wniosków i zarzàdzeƒ dotyczàcych kontroli opera-
cyjnej — wed∏ug wzoru stanowiàcego za∏àcznik
nr 8 do rozporzàdzenia.

6. Rejestry, o których mowa w ust. 5, prowadzi si´
w postaci ksi´gi albo w systemie informatycznym.

§ 3. 1. Przekazywanie wniosków, zarzàdzeƒ, pisem-
nych zgód i postanowieƒ odbywa si´ za poÊrednic-
twem funkcjonariusza posiadajàcego pisemne upo-
wa˝nienie Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej
lub komendanta oddzia∏u Stra˝y Granicznej.



2. Funkcjonariusz, o którym mowa w ust. 1, osobi-
Êcie dostarcza wniosek o zarzàdzenie kontroli operacyj-
nej lub zarzàdzenie kontroli operacyjnej wydane
w przypadku niecierpiàcym zw∏oki przez Komendanta
G∏ównego Stra˝y Granicznej lub komendanta oddzia∏u
Stra˝y Granicznej bezpoÊrednio do Prokuratora Gene-
ralnego lub prokuratora okr´gowego oraz do sàdu
okr´gowego w∏aÊciwego do rozpatrywania wniosków
o zarzàdzenie kontroli operacyjnej, a tak˝e osobiÊcie
odbiera od tych podmiotów dokumenty po podj´ciu
stosownych decyzji.

§ 4. Materia∏y zgromadzone podczas stosowania
kontroli, po jej zakoƒczeniu przechowywane sà, do cza-
su ich zniszczenia lub przekazania w∏aÊciwemu proku-
ratorowi, w odr´bnych teczkach w kancelarii tajnej jed-
nostki Stra˝y Granicznej prowadzàcej t´ kontrol´.

§ 5. 1. Zniszczenie materia∏ów zgromadzonych
podczas stosowania kontroli operacyjnej przeprowa-
dza si´ komisyjnie poprzez:

1) usuni´cie zapisów zarejestrowanych na noÊnikach,
o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1, w sposób unie-
mo˝liwiajàcy ich odtworzenie,

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

2. Je˝eli mimo usuni´cia zapisów, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, zachodzi mo˝liwoÊç ich odtworzenia, za-
rzàdza si´ fizyczne zniszczenie noÊników.

§ 6. Do dokumentowania, przechowywania, prze-
kazywania, przetwarzania i niszczenia wniosków, za-
rzàdzeƒ i materia∏ów uzyskanych podczas stosowania
kontroli operacyjnej stosuje si´ przepisy o ochronie in-
formacji niejawnych.

§ 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 Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 15 kwietnia 2002 r. (poz. 491)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O ZARZÑDZENIE/PRZED¸U˚ENIE KONTROLI OPERACYJNEJ
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR ZARZÑDZENIA KONTROLI OPERACYJNEJ W PRZYPADKACH NIECIERPIÑCYCH ZW¸OKI
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR WNIOSKU O ODSTÑPIENIE OD ZNISZCZENIA MATERIA¸ÓW
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR NOTATKI S¸U˚BOWEJ Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI OPERACYJNEJ
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Za∏àcznik nr 5

WZÓR PROTOKO¸U ZNISZCZENIA MATERIA¸ÓW ZGROMADZONYCH PODCZAS STOSOWANIA KONTROLI
OPERACYJNEJ
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