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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 28 grudnia 2001 r.

w sprawie sposobu dokumentowania kontroli operacyjnej przez ˚andarmeri´ Wojskowà oraz przechowywa-
nia i przekazywania wniosków i zarzàdzeƒ, a tak˝e przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania 

i niszczenia materia∏ów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli.

Na podstawie art. 31 ust. 20 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. 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 ˝o∏nierzy ˚andarmerii Wojskowej 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 ˚andar-
merii Wojskowej lub komendanta oddzia∏u ̊ andar-
merii Wojskowej o zarzàdzenie kontroli,

2) zarzàdzenie Komendanta G∏ównego ˚andarmerii
Wojskowej lub komendanta oddzia∏u ˚andarmerii
Wojskowej przeprowadzenia kontroli w przypad-
kach niecierpiàcych zw∏oki,

3) postanowienie wojskowego sàdu okr´gowego
o zarzàdzeniu kontroli,

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

5) postanowienie wojskowego sàdu okr´gowego
w sprawie prowadzenia kontroli zarzàdzonej przez
Komendanta G∏ównego ˚andarmerii Wojskowej
lub komendanta oddzia∏u ˚andarmerii Wojskowej
w przypadkach niecierpiàcych zw∏oki,

6) postanowienie wojskowego sàdu okr´gowego ze-
zwalajàce na odstàpienie od zniszczenia materia-
∏ów zgromadzonych podczas stosowania kontroli,
na prowadzenie której nie zosta∏a udzielona zgoda
przez sàd, 

7) pisemna zgoda Prokuratora Generalnego na z∏o˝e-
nie przez Komendanta G∏ównego ˚andarmerii
Wojskowej wniosku o zarzàdzenie kontroli,

8) pisemna zgoda Prokuratora Generalnego na zarzà-
dzenie przez Komendanta G∏ównego ˚andarmerii
Wojskowej przeprowadzenia kontroli w przypad-
kach niecierpiàcych zw∏oki,



9) pisemna zgoda w∏aÊciwego miejscowo prokurato-
ra okr´gowego na z∏o˝enie przez komendanta od-
dzia∏u ̊ andarmerii Wojskowej wniosku o zarzàdze-
nie kontroli,

10) pisemna zgoda w∏aÊciwego miejscowo prokurato-
ra okr´gowego na zarzàdzenie przez komendanta
oddzia∏u ˚andarmerii Wojskowej kontroli w przy-
padkach niecierpiàcych zw∏oki,

11) zgoda Komendanta G∏ównego ˚andarmerii Woj-
skowej na z∏o˝enie przez komendanta oddzia∏u
˚andarmerii Wojskowej wniosku o zarzàdzenie
kontroli,

12) zgoda Komendanta G∏ównego ˚andarmerii Woj-
skowej na zarzàdzenie przez komendanta oddzia∏u
˚andarmerii Wojskowej kontroli w przypadkach
niecierpiàcych zw∏oki,

13) pisemny wniosek Komendanta G∏ównego ˚andar-
merii Wojskowej lub komendanta oddzia∏u ̊ andar-
merii Wojskowej 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 ̊ andarme-
rii Wojskowej na z∏o˝enie przez komendanta od-
dzia∏u ˚andarmerii Wojskowej wniosku o przed∏u-
˝enie kontroli,

16) pisemny wniosek Komendanta G∏ównego ˚andar-
merii Wojskowej lub komendanta oddzia∏u ̊ andar-
merii Wojskowej o odstàpienie od zniszczenia ma-
teria∏ów zgromadzonych podczas stosowania kon-
troli, na przeprowadzenie której nie zosta∏a udzie-
lona zgoda przez sàd,

17) pisemna zgoda w∏aÊciwego miejscowo prokurato-
ra okr´gowego na z∏o˝enie przez Komendanta
G∏ównego ˚andarmerii Wojskowej lub komendan-
ta oddzia∏u ̊ andarmerii Wojskowej wniosku, o któ-
rym mowa w pkt 12,

18) notatka s∏u˝bowa,

19) rejestry: 

a) zgód dotyczàcych kontroli operacyjnej,

b) wniosków i zarzàdzeƒ dotyczàcych kontroli ope-
racyjnej,

c) postanowieƒ dotyczàcych kontroli operacyjnej,

20) protoko∏y komisyjnego zniszczenia materia∏ów.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1
pkt 1,2,12,16,18,19 i 20, sporzàdza si´ wed∏ug wzorów:

1) wniosek o zarzàdzenie/przed∏u˝enie kontroli opera-
cyjnej — stanowiàcy za∏àcznik nr 1 do rozporzàdze-
nia,

2) zarzàdzenie kontroli operacyjnej w przypadkach
niecierpiàcych zw∏oki — stanowiàcy za∏àcznik nr 2,

3) wniosek o odstàpienie od zniszczenia materia∏ów
— stanowiàcy za∏àcznik nr 3,

4) notatka s∏u˝bowa z przeprowadzonej kontroli ope-
racyjnej — stanowiàca za∏àcznik nr 4,

5) protokó∏ zniszczenia materia∏ów zgromadzonych
podczas stosowania kontroli operacyjnej — stano-
wiàcy za∏àcznik nr 5,

6) rejestr postanowieƒ dotyczàcych kontroli operacyj-
nej — stanowiàcy za∏àcznik nr 6,

7) rejestr zgód dotyczàcych kontroli operacyjnej —
stanowiàcy za∏àcznik nr 7,

8) rejestr wniosków i zarzàdzeƒ dotyczàcych kontroli
operacyjnej — stanowiàcy za∏àcznik nr 8,

9) zgoda na przeprowadzenie kontroli operacyjnej
w przypadkach niecierpiàcych zw∏oki — stanowià-
ca za∏àcznik nr 9.

3. Dokumentacj´ kontroli stanowià tak˝e:

1) noÊniki do zapisów informacji w postaci cyfrowej,
taÊmy elektromagnetycznej, filmy, negatywy lub
fotografie, 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.

4. Notatka s∏u˝bowa, o której mowa w ust. 1 pkt 18,
zawiera w szczególnoÊci:

1) numer sprawy i kryptonim, jeÊli jej nadano,

2) okreÊlenie czynnoÊci dokonanych w zakresie kon-
troli,

3) czas i miejsce przeprowadzenia tych czynnoÊci,

4) dane dotyczàce podmiotu, wobec którego dokona-
no czynnoÊci,

5) dane dotyczàce osób odpowiedzialnych za przepro-
wadzenie czynnoÊci,

6) rodzaj u˝ytego Êrodka technicznego,

7) informacje o wyniku czynnoÊci.

§ 3. 1. Materia∏y zgromadzone podczas stosowania
kontroli i niezawierajàce dowodów pozwalajàcych na
wszcz´cie post´powania karnego oraz materia∏y,
w stosunku do których sàd nie zezwoli∏ na odstàpienie
od ich zniszczenia, podlegajà zniszczeniu.

2. Komendant G∏ówny ˚andarmerii Wojskowej al-
bo komendant oddzia∏u ˚andarmerii Wojskowej zarzà-
dza protokolarne, komisyjne zniszczenie tych materia-
∏ów. 
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§ 4. Zniszczenie materia∏ów zgromadzonych pod-
czas stosowania kontroli przeprowadza si´ poprzez:

1) zniszczenie dokumentów, o którym mowa w § 2
ust. 3 pkt 2 i 3,

2) usuni´cie zapisów informacji zarejestrowanych na
noÊnikach, o których mowa w § 2 ust. 3 pkt 1.

§ 5. Do przechowywania i przekazywania wnio-
sków i zarzàdzeƒ, a tak˝e przechowywania, przekazy-

wania oraz przetwarzania materia∏ów uzyskanych pod-
czas prowadzenia kontroli stosuje si´ przepisy o prze-
chowywaniu, przekazywaniu i przetwarzaniu informa-
cji niejawnych.

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

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski

Dziennik Ustaw Nr 157 — 13112 — Poz. 1864



Dziennik Ustaw Nr 157 — 13113 — Poz. 1864

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 28 grudnia 2001 r. (poz. 1864)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O ZARZÑDZENIE/PRZED¸U˚ENIE KONTROLI OPERACYJNEJ



Dziennik Ustaw Nr 157 — 13114 — Poz. 1864

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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Za∏àcznik nr 9

WZÓR ZGODY NA PRZEPROWADZENIE KONTROLI OPERACYJNEJ
W PRZYPADKACH NIECIERPIÑCYCH ZW¸OKI
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