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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 grudnia 2001 r.

w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez ˚andarmeri´ Wojskowà czynnoÊci niejawnego
nabycia, zbycia lub przej´cia przedmiotów przest´pstwa, a tak˝e przyj´cia lub wr´czenia korzyÊci majàtkowej.

Na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 24 sierp-
nia 2001 r. o ˚andarmerii Wojskowej i wojskowych or-
ganach porzàdkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353 i
Nr 154, poz. 1800) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób przeprowa-
dzania i dokumentowania czynnoÊci operacyjno-roz-
poznawczych zmierzajàcych do sprawdzenia uzyska-
nych wczeÊniej wiarygodnych informacji o przest´p-
stwie oraz ustalenia sprawców i uzyskania dowodów
przest´pstwa, polegajàcych na:

1) 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, a tak˝e przyj´ciu lub wr´cze-
niu korzyÊci majàtkowej,

2) z∏o˝eniu propozycji nabycia, zbycia lub przej´cia
przedmiotów pochodzàcych z przest´pstwa, ulega-
jàcych przepadkowi albo których wytwarzanie, po-
siadanie, przewo˝enie lub którymi obrót sà zabro-
nione, a tak˝e przyj´cia lub wr´czenia korzyÊci ma-
jàtkowej,

3) wzory stosowanych druków i rejestrów. 

2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o ustawie,
rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia 24 sierpnia 2001 r.
o ˚andarmerii Wojskowej i wojskowych organach  po-
rzàdkowych.

§ 2. CzynnoÊci niejawnego nabycia, zbycia lub
przej´cia przedmiotów pochodzàcych z przest´pstwa,
ulegajàcych przepadkowi albo których wytwarzanie,
posiadanie, przewo˝enie lub którymi obrót sà zabro-
nione, a tak˝e czynnoÊci niejawnego przyj´cia lub wr´-
czenia korzyÊci majàtkowej, zwane dalej „czynnoÊcia-
mi”, przeprowadza si´ i dokumentuje w sposób za-
pewniajàcy ochron´ form i metod realizacji zadaƒ, in-
formacji, obiektów i danych identyfikujàcych ˝o∏nierzy
˚andarmerii Wojskowej oraz osób udzielajàcych im
pomocy.

§ 3. CzynnoÊci przeprowadza si´ w sposób niejaw-
ny, polegajàcy na:

1) zakupie, odebraniu dostawy, obj´ciu w najem, wy-
po˝yczeniu albo wejÊciu w inny sposób w posiada-
nie przedmiotów, o których mowa w § 1,

2) przyj´ciu lub wr´czeniu pieni´dzy, papierów warto-
Êciowych lub innych Êrodków p∏atniczych albo
przedmiotów stanowiàcych korzyÊç majàtkowà. 

§ 4. Nabyty lub przej´ty przedmiot oraz przyj´tà ko-
rzyÊç majàtkowà mo˝na poddaç specjalistycznym ba-
daniom, zw∏aszcza gdy:

1) zachodzi wàtpliwoÊç dotyczàca ich istoty, w∏aÊci-
woÊci lub iloÊci,

2) istnieje uzasadnione przypuszczenie, ˝e znajdujà
si´ na nich Êlady umo˝liwiajàce identyfikacj´ oso-
by, czasu, miejsca lub rzeczy.

§ 5. 1. Dokumentacj´ czynnoÊci stanowià:

1) wniosek Komendanta G∏ównego ˚andarmerii Woj-
skowej lub komendanta oddzia∏u ̊ andarmerii Woj-
skowej do w∏aÊciwego miejscowo wojskowego
prokuratora okr´gowego o wyra˝enie zgody na za-
rzàdzenie czynnoÊci, zawierajàcy:

a) numer sprawy i jej kryptonim,

b) nazw´ jednostki organizacyjnej ˚andarmerii
Wojskowej prowadzàcej spraw´,

c) opis dzia∏alnoÊci przest´pczej,

d) dane dotyczàce podmiotu, wobec którego czyn-
noÊç ma byç zastosowana,

e) cel, rodzaj, czas, miejsce i sposób przeprowadze-
nia czynnoÊci,

2) zgoda wojskowego prokuratora okr´gowego na za-
rzàdzenie przeprowadzenia czynnoÊci,

3) zarzàdzenie Komendanta G∏ównego ˚andarmerii
Wojskowej lub komendanta oddzia∏u ˚andarmerii
Wojskowej przeprowadzenia czynnoÊci,

4) informacja Komendanta G∏ównego ˚andarmerii
Wojskowej lub komendanta oddzia∏u ˚andarmerii
Wojskowej o zakoƒczeniu i wynikach czynnoÊci,
skierowana do wojskowego prokuratora okr´go-
wego, 

5) rejestr wniosków i zarzàdzeƒ,

6) rejestr zgód,

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

a) numer sprawy i kryptonim,

b) nazw´ jednostki organizacyjnej ˚andarmerii
Wojskowej prowadzàcej spraw´,

c) okreÊlenie rodzaju zastosowanych czynnoÊci,

d) czas, miejsce i sposób przeprowadzenia czynno-
Êci,

e) dane dotyczàce podmiotu, wobec którego doko-
nano czynnoÊci, oraz osób przeprowadzajàcych
je,



f) informacje o wynikach czynnoÊci, 

g) informacje o ujawnionym przest´pstwie, a tak˝e
osobach uczestniczàcych w jego pope∏nieniu.

8) wyniki badaƒ specjalistycznych, je˝eli zosta∏y prze-
prowadzone. 

2. Wzór:

1) wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – stanowi
za∏àcznik nr 1,

2) zarzàdzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 – stano-
wi za∏àcznik nr 2,

3) informacji, o której mowa w ust. 1 pkt 4 – stanowi
za∏àcznik nr 3,

4) rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 – stanowi za-
∏àcznik nr 4,

5) rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 – stanowi za-
∏àcznik nr 5,

3. W przypadku zastosowania urzàdzeƒ technicz-
nych rejestrujàcych obraz lub dêwi´k, do notatki s∏u˝-
bowej do∏àcza si´ noÊniki, na których zosta∏y zareje-
strowane informacje, lub kopie wykonane z tych noÊni-
ków.

§ 6. Materia∏y uzyskane w wyniku czynnoÊci, które
nie dostarczy∏y danych mogàcych byç dowodem, pod-
legajà niezw∏ocznemu protokolarnemu komisyjnemu
zniszczeniu w jednostce organizacyjnej ˚andarmerii
Wojskowej prowadzàcej spraw´. Protoko∏y komisyjne-
go zniszczenia materia∏ów przechowuje si´ w tej jed-
nostce, w której materia∏y te zosta∏y zniszczone.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 27 grudnia 2001 r. (poz. 1860)

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