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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 13 marca 2002 r.

w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Policj´ niejawnego nadzorowania 
wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przest´pstwa.

Na podstawie art. 19b ust. 6 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. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o ustawie,
rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Policji.

§ 2. 1. Przeprowadzanie niejawnego nadzorowania
wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i ob-
rotu przedmiotami przest´pstwa, zwanego dalej
„czynnoÊciami”, polega na obserwowaniu:

1) przesy∏ek, co do których zachodzi uzasadnione
przypuszczenie, ˝e mogà zawieraç przedmioty
przest´pstwa,

2) nieruchomoÊci lub przedmiotów ruchomych,
w tym pojazdów, co do których zachodzi uzasad-
nione przypuszczenie, ˝e sà wykorzystywane do
wytwarzania, przemieszczania, przechowywania
lub obrotu przedmiotami przest´pstwa,

3) osób, co do których zachodzi uzasadnione przy-
puszczenie, ˝e mogà wytwarzaç, przemieszczaç,
przechowywaç lub dokonywaç obrotu przedmiota-
mi przest´pstwa.

2. Podczas przeprowadzania czynnoÊci Policja mo-
˝e dokonywaç w sposób niejawny nast´pujàcych
zmian w przesy∏kach lub innych rzeczach zawierajà-
cych przedmioty przest´pstwa:

1) wy∏àczaç okresowo przesy∏ki i inne rzeczy z obrotu
lub procesu wytwarzania, otwieraç je celem spraw-

dzenia i oceny zawartoÊci, oznakowania, usuni´cia
przedmiotów przest´pstwa lub zastàpienia ich in-
nymi przedmiotami w ca∏oÊci albo w cz´Êci oraz ce-
lem ujawnienia i utrwalenia Êladów kryminalistycz-
nych, 

2) zamykaç przesy∏ki i inne rzeczy  po otwarciu i w∏à-
czaç je do obrotu lub procesu wytwarzania.

3. Obserwowanie, o którym mowa w ust. 1, mo˝e
byç prowadzone przy u˝yciu urzàdzeƒ technicznych
utrwalajàcych dêwi´k lub obraz, a tak˝e urzàdzeƒ tech-
nicznych umo˝liwiajàcych obserwowanie bez utrwala-
nia dêwi´ku lub obrazu, w tym poprzez ustalanie po∏o-
˝enia osób lub przedmiotów.

4. Sprawdzenia i oceny zawartoÊci przesy∏ek i in-
nych rzeczy dokonuje si´ metodà organoleptycznà lub
w razie potrzeby pobiera próbki do badaƒ w∏aÊciwoÊci
fizykochemicznych lub innych cech identyfikacyjnych,
istotnych z uwagi na okolicznoÊci przeprowadzania
czynnoÊci, a tak˝e dla upewnienia si´, ˝e prowadzenie
czynnoÊci nie stworzy zagro˝enia dla ˝ycia lub zdrowia
ludzkiego.

5. Je˝eli dalsze prowadzenie czynnoÊci stwarza za-
gro˝enie dla ˝ycia lub zdrowia ludzkiego, policjanci
przerywajà je niezw∏ocznie i powiadamiajà o tym or-
gan Policji wydajàcy zarzàdzenie, o którym mowa
w art. 19b ust. 1 ustawy.

§ 3. 1. Organ Policji wydajàcy zarzàdzenie, o którym
mowa w art. 19b ust. 1 ustawy, zawiadamia w∏aÊciwe
organy i instytucje publiczne oraz przedsi´biorców
o potrzebie wykonania obowiàzku, o którym mowa



w art. 19b ust. 4 ustawy, je˝eli jest to niezb´dne do sku-
tecznego przeprowadzenia czynnoÊci. 

2. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1,
stanowi za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 4. 1. W przypadku gdy cel czynnoÊci mo˝e byç
osiàgni´ty bez wspó∏dzia∏ania z organami i instytucjami
publicznymi oraz przedsi´biorcami, czynnoÊci przepro-
wadza si´ bez zawiadomienia, o którym mowa w § 3.

2. Organy i instytucje publiczne oraz przedsi´bior-
cy wykonujàcy obowiàzek, o którym mowa w art. 19b
ust. 4 ustawy, udost´pniajà policjantowi okazujàcemu
zawiadomienie, o którym mowa w § 3, wykaz osób wy-
konujàcych prace zwiàzane z przyjmowaniem, przewo-
zem i dor´czaniem przesy∏ek w zakresie zwiàzanym
z dopuszczeniem do dalszego przewozu.

§ 5. CzynnoÊci prowadzi si´ przez czas oznaczony
w zarzàdzeniu, o którym mowa w art. 19b ust. 1 usta-
wy, chyba ˝e wczeÊniej zostanie osiàgni´ty cel tych
czynnoÊci albo prokurator naka˝e zaniechanie czynno-
Êci.

§ 6. 1. Je˝eli dalsze prowadzenie czynnoÊci sta∏o si´
trwale niemo˝liwe, zaprzestaje si´ ich prowadzenia za
zgodà organu Policji, który je zarzàdzi∏.

2. Wzór wniosku o wyra˝enie zgody, o której mowa
w ust. 1, stanowi za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

§ 7. 1. CzynnoÊci przeprowadza si´ i dokumentuje
z zastosowaniem okreÊlonych odr´bnymi przepisami
zasad i procedur ochrony niejawnoÊci form i metod
wykonywania czynnoÊci s∏u˝bowych Policji oraz infor-
macji przetwarzanych przez Policj´.

2. Przeprowadzajàc czynnoÊci mo˝na, w celu
ochrony, o której mowa w ust. 1, pos∏ugiwaç si´ doku-
mentami uniemo˝liwiajàcymi ustalenie danych identy-
fikujàcych policjantów lub osoby udzielajàce Policji po-
mocy oraz Êrodków, jakimi pos∏ugujà si´ policjanci.

§ 8. 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 czynnoÊci,
zwany dalej „wnioskiem”,

2) zarzàdzenie czynnoÊci przez Komendanta G∏ówne-
go Policji lub komendanta wojewódzkiego Policji,
zwane dalej „zarzàdzeniem”,

3) zawiadomienie prokuratora okr´gowego o zarzà-
dzeniu czynnoÊci,

4) zawiadomienia organów i instytucji publicznych
oraz przedsi´biorców dokonujàcych przewozu
przesy∏ek zawierajàcych przedmioty przest´pstwa
o zarzàdzeniu czynnoÊci,

5) zarzàdzenie prokuratora okr´gowego o nakazaniu
zaniechania czynnoÊci,

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

7) opis wyników sprawdzenia i oceny, o których mo-
wa w § 2 ust. 4,

8) wniosek o wyra˝enie zgody na zaprzestanie czyn-
noÊci z powodu trwa∏ego braku mo˝liwoÊci ich wy-
konywania,

9) notatka s∏u˝bowa o przebiegu czynnoÊci, sporzà-
dzana przez policjanta prowadzàcego spraw´,
w ramach której zarzàdzono czynnoÊci.

2. Wzory dokumentów, o których mowa w ust. 1
pkt 1—3, stanowià za∏àczniki nr 3 i 4 do rozporzàdzenia.

3. Notatka s∏u˝bowa, o której mowa w ust. 1 pkt 9,
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.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3
oraz pkt 5 i 6, sporzàdza si´ w dwóch egzemplarzach,
a dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 7—9,
w jednym egzemplarzu.

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 albo przemieszczania si´ osób lub przed-
miotów oraz kopie wykonane z tych noÊników, a tak˝e
dokumenty sporzàdzone na podstawie informacji
utrwalonych na noÊnikach.

§ 9. Materia∏y uzyskane podczas stosowania czyn-
noÊci przekazujà prokuratorowi okr´gowemu za po-
kwitowaniem policjanci imiennie upowa˝nieni do tego
przez kierownika realizujàcej czynnoÊci jednostki Poli-
cji lub komórki organizacyjnej jednostki Policji.

§ 10. 1. Komendant G∏ówny Policji, komendanci
wojewódzcy Policji i prokuratorzy okr´gowi prowadzà
rejestry czynnoÊci.

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

3. Wzór rejestru czynnoÊci prowadzonego przez Ko-
mendanta G∏ównego Policji i komendantów wojewódz-
kich Policji stanowi za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia.

4. Wzór rejestru czynnoÊci prowadzonego przez
prokuratorów okr´gowych stanowi za∏àcznik nr 6 do
rozporzàdzenia.

§ 11. Traci moc zarzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 29 lipca 1997 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowa-
nia przez Policj´ niejawnego nadzorowania przemiesz-
czania, przechowywania i obrotu przedmiotami prze-
st´pstwa (Monitor Polski Nr 48, poz. 464).

§ 12. 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. 239)

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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