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Na podstawie art. 9e ust. 20 ustawy z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r.  o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2005 r.
Nr 234, poz. 1997, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. 1. Dokumentacj´ kontroli operacyjnej, zwanej
dalej „kontrolà”, stanowià:

1) pisemny wniosek komendanta oddzia∏u Stra˝y
Granicznej do Komendanta G∏ównego Stra˝y Gra-
nicznej o wyra˝enie zgody na z∏o˝enie wniosku do
sàdu okr´gowego o zarzàdzenie lub przed∏u˝enie
kontroli; 

2) pisemna zgoda Komendanta G∏ównego Stra˝y
Granicznej na z∏o˝enie przez komendanta oddzia-
∏u Stra˝y Granicznej wniosku do sàdu okr´gowe-
go o zarzàdzenie lub przed∏u˝enie kontroli;

3) wniosek Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicz-
nej lub komendanta oddzia∏u Stra˝y Granicznej do
sàdu okr´gowego o zarzàdzenie lub przed∏u˝enie
kontroli;

4) pisemna zgoda Prokuratora Generalnego na z∏o-
˝enie przez Komendanta G∏ównego Stra˝y Gra-
nicznej wniosku do sàdu okr´gowego o zarzàdze-
nie lub przed∏u˝enie kontroli;

5) pisemna zgoda w∏aÊciwego miejscowo prokurato-
ra okr´gowego na z∏o˝enie przez komendanta od-
dzia∏u Stra˝y Granicznej wniosku do sàdu okr´go-
wego o zarzàdzenie lub przed∏u˝enie kontroli;

6) postanowienie sàdu okr´gowego w przedmiocie
zarzàdzenia lub przed∏u˝enia kontroli;

7) zarzàdzenie kontroli przez Komendanta G∏ównego
Stra˝y Granicznej lub komendanta oddzia∏u Stra˝y
Granicznej w przypadkach niecierpiàcych zw∏oki;

8) pisemna zgoda Prokuratora Generalnego na za-
rzàdzenie przez Komendanta G∏ównego Stra˝y
Granicznej kontroli w przypadkach niecierpiàcych
zw∏oki;

9) pisemna zgoda w∏aÊciwego miejscowo prokurato-
ra okr´gowego na zarzàdzenie przez komendanta
oddzia∏u Stra˝y Granicznej kontroli w przypadkach
niecierpiàcych zw∏oki;

10) postanowienie sàdu okr´gowego w przedmiocie
kontynuowania kontroli zarzàdzonej przez Komen-
danta G∏ównego Stra˝y Granicznej lub komen-
danta oddzia∏u Stra˝y Granicznej w przypadkach
niecierpiàcych zw∏oki;

11) za˝alenie Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicz-
nej lub komendanta oddzia∏u Stra˝y Granicznej na
postanowienie sàdu okr´gowego w przedmiocie
kontroli;

12) notatka urz´dowa z przeprowadzonej kontroli spo-
rzàdzana przez funkcjonariusza prowadzàcego
spraw´, w ramach której zarzàdzono kontrol´;

13) zarzàdzenie Komendanta G∏ównego Stra˝y Gra-
nicznej lub komendanta oddzia∏u Stra˝y Granicz-
nej o protokolarnym, komisyjnym zniszczeniu ma-
teria∏ów uzyskanych w trakcie kontroli;

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

2. Dokumentacj´ kontroli stanowià tak˝e materia-
∏y zgromadzone podczas jej stosowania, w szczegól-
noÊci:

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 lub ich kopiach, o któ-
rych mowa w pkt 1 i 2.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 3—10,
12 i 14, sporzàdza si´ wed∏ug wzorów okreÊlonych dla:

1) formularza zawierajàcego: wniosek Komendanta
G∏ównego Stra˝y Granicznej lub komendanta od-
dzia∏u Stra˝y Granicznej do sàdu okr´gowego
o zarzàdzenie lub przed∏u˝enie kontroli, miejsce
na wyra˝enie zgody lub jej brak przez Prokuratora
Generalnego lub prokuratora okr´gowego na z∏o-
˝enie przez Komendanta G∏ównego Stra˝y Gra-
nicznej lub komendanta oddzia∏u Stra˝y Granicz-
nej wniosku o zarzàdzenie lub przed∏u˝enie przez
sàd okr´gowy kontroli oraz postanowienie sàdu
okr´gowego w przedmiocie zarzàdzenia lub prze-
d∏u˝enia kontroli — w za∏àczniku nr 1 do rozporzà-
dzenia;
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 26 listopada 2009 r.

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

oraz przetwarzania i niszczenia materia∏ów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711
i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82,
poz. 558, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199,
Nr 216, poz. 1367 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 22,
poz. 120, Nr 85, poz. 716, Nr 98, poz. 817, Nr 157,
poz. 1241, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540.
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2) formularza zawierajàcego: zarzàdzenie kontroli
przez Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej
lub komendanta oddzia∏u Stra˝y Granicznej
w przypadkach niecierpiàcych zw∏oki, wniosek Ko-
mendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej lub ko-
mendanta oddzia∏u Stra˝y Granicznej do Prokura-
tora Generalnego lub prokuratora okr´gowego
o wyra˝enie zgody na zarzàdzenie kontroli w przy-
padkach niecierpiàcych zw∏oki, miejsce na wyra-
˝enie zgody lub jej brak przez Prokuratora Gene-
ralnego lub prokuratora okr´gowego na zarzàdze-
nie przez Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicz-
nej lub komendanta oddzia∏u Stra˝y Granicznej
kontroli w przypadkach niecierpiàcych zw∏oki oraz
postanowienie sàdu okr´gowego w przedmiocie
kontynuowania kontroli zarzàdzonej przez Komen-
danta G∏ównego Stra˝y Granicznej lub komendan-
ta oddzia∏u Stra˝y Granicznej w przypadkach nie-
cierpiàcych zw∏oki — w za∏àczniku nr 2 do rozpo-
rzàdzenia;

3) notatki urz´dowej z przeprowadzonej kontroli spo-
rzàdzonej przez funkcjonariusza prowadzàcego
spraw´, w ramach której zarzàdzono kontrol´ —
w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia;

4) protoko∏u zniszczenia materia∏ów zgromadzonych
podczas stosowania kontroli — w za∏àczniku nr 4
do rozporzàdzenia.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 1: 

1) w pkt 1 i 2 — sporzàdza si´ w dwóch egzempla-
rzach albo w jednym egzemplarzu, gdy przesy∏ane
sà za pomocà chronionej sieci teleinformatycznej;

2) w pkt 3—10 — sporzàdza si´ w trzech egzempla-
rzach;

3) w pkt 11—14 — sporzàdza si´ w dwóch egzempla-
rzach.

5. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, przecho-
wujà:

1) sàd okr´gowy — pierwsze egzemplarze wydanych
postanowieƒ, pisemnych zgód prokuratora, wnios-
ków o zarzàdzenie lub przed∏u˝enie kontroli i za-
rzàdzeƒ kontroli, a tak˝e za˝aleƒ organów Stra˝y
Granicznej;

2) Prokurator Generalny lub prokurator okr´gowy —
drugie egzemplarze postanowieƒ sàdu, pisem-
nych zgód, wniosków o zarzàdzenie lub przed∏u˝e-
nie kontroli i zarzàdzeƒ kontroli oraz pierwsze
egzemplarze notatki urz´dowej;

3) organ Stra˝y Granicznej zarzàdzajàcy lub wnios-
kujàcy o zarzàdzenie kontroli — trzecie egzempla-
rze postanowieƒ sàdu, pisemnych zgód prokura-
tora, wniosków  o zarzàdzenie lub przed∏u˝enie
kontroli i zarzàdzeƒ kontroli, a tak˝e drugie egzem-
plarze notatki urz´dowej i za˝aleƒ na postanowie-
nia sàdu oraz pierwsze egzemplarze zarzàdzenia
protokolarnego, komisyjnego zniszczenia materia-
∏ów i protoko∏u komisyjnego zniszczenia materia-
∏ów;

4) Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej — pierw-
szy egzemplarz wniosku komendanta oddzia∏u
Stra˝y Granicznej do Komendanta G∏ównego
Stra˝y Granicznej o wyra˝enie zgody na z∏o˝enie
wniosku do sàdu okr´gowego o zarzàdzenie lub
przed∏u˝enie kontroli oraz drugi egzemplarz zgo-
dy na z∏o˝enie przez komendanta oddzia∏u Stra˝y
Granicznej wniosku o zarzàdzenie lub przed∏u˝e-
nie kontroli;

5) komendant oddzia∏u Stra˝y Granicznej — drugi
egzemplarz wniosku komendanta oddzia∏u Stra˝y
Granicznej do Komendanta G∏ównego Stra˝y
Granicznej o wyra˝enie zgody na z∏o˝enie wnios-
ku do sàdu okr´gowego o zarzàdzenie lub prze-
d∏u˝enie kontroli oraz pierwszy egzemplarz zgody
Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej na z∏o-
˝enie wniosku o zarzàdzenie lub przed∏u˝enie
kontroli;

6) w∏aÊciwa komórka kancelaryjna Stra˝y Granicznej
— drugie egzemplarze zarzàdzenia protokolarne-
go, komisyjnego zniszczenia materia∏ów i proto-
ko∏u komisyjnego zniszczenia materia∏ów.

§ 2. 1. Sàd okr´gowy, Prokurator Generalny, proku-
rator okr´gowy i organ Stra˝y Granicznej prowadzà od-
powiednio odr´bne rejestry: postanowieƒ, pisemnych
zgód, zarzàdzeƒ i wniosków dotyczàcych kontroli.

2. Rejestry, o których mowa w ust. 1, mogà byç
prowadzone w postaci ksi´gi albo w systemie infor-
matycznym.

3. Sàd okr´gowy prowadzi rejestr postanowieƒ
dotyczàcych kontroli, wed∏ug wzoru okreÊlonego
w za∏àczniku nr 5 do rozporzàdzenia.

4. Prokurator Generalny lub prokurator okr´gowy
prowadzà rejestr zgód dotyczàcych kontroli, wed∏ug
wzoru okreÊlonego w za∏àczniku nr 6 do rozporzàdze-
nia.

5. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej i komen-
danci oddzia∏ów Stra˝y Granicznej prowadzà rejestr
wniosków i zarzàdzeƒ dotyczàcych kontroli, wed∏ug
wzoru okreÊlonego w za∏àczniku nr 7 do rozporzàdze-
nia.

6. W komórkach organizacyjnych Stra˝y Granicz-
nej wykonujàcych zarzàdzenia w sprawie kontroli
mo˝na odr´bnie ewidencjonowaç dane zawarte w do-
kumentacji z kontroli, w zakresie przewidzianym dla
prowadzonych przez organy Stra˝y Granicznej reje-
strów, o których mowa w ust. 5.

§ 3. 1. Przekazywanie dokumentacji kontroli odby-
wa si´ za poÊrednictwem posiadajàcego odpowiednie
pisemne upowa˝nienie przedstawiciela Komendanta
G∏ównego Stra˝y Granicznej lub komendanta oddzia-
∏u Stra˝y Granicznej, zwanego dalej „przedstawicie-
lem organu Stra˝y Granicznej”. 

2. Przedstawiciel organu Stra˝y Granicznej osobi-
Êcie dostarcza wniosek o zarzàdzenie lub przed∏u˝enie
kontroli lub zarzàdzenie kontroli wydane w przypadku
niecierpiàcym zw∏oki przez Komendanta G∏ównego
Stra˝y Granicznej lub komendanta oddzia∏u Stra˝y
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Granicznej bezpoÊrednio do Prokuratora Generalnego
lub w∏aÊciwego prokuratora okr´gowego oraz do w∏a-
Êciwego sàdu okr´gowego, a tak˝e osobiÊcie odbiera
od tych podmiotów dokumenty po podj´ciu przez nie
stosownych decyzji.

§ 4. 1. W przypadku kontroli polegajàcej na stoso-
waniu Êrodków technicznych umo˝liwiajàcych uzyski-
wanie w sposób niejawny informacji i dowodów oraz
ich utrwalanie, w szczególnoÊci obrazu, treÊci rozmów
telefonicznych i innych informacji przekazywanych za
pomocà sieci telekomunikacyjnych, informacje i dowo-
dy uzyskane w trakcie jej prowadzenia dokumentuje
si´ w formie komunikatów za ka˝dy dzieƒ kalendarzo-
wy, obejmujàcych wszystkie treÊci zarejestrowane 
danego dnia, z uwzgl´dnieniem rodzaju cech identy-
fikujàcych adresata i odbiorc´, z zastrze˝eniem ust. 2—5.

2. Informacje i dowody, o których mowa w ust. 1,
majàce znaczenie dla toczàcego si´ post´powania
karnego bàdê zawierajàce w swej treÊci informacje
stanowiàce podstaw´ wystàpienia z wnioskiem
o wszcz´cie post´powania karnego dokumentuje si´
w sposób odzwierciedlajàcy zarejestrowanà treÊç.

3. Informacje i dowody, o których mowa w ust. 1,
niemajàce znaczenia dla toczàcego si´ post´powania
karnego bàdê te˝ niezawierajàce informacji istotnych
z punktu widzenia wystàpienia z wnioskiem o wszcz´-
cie post´powania karnego mo˝na dokumentowaç
w formie streszczenia.

4. Streszczenie, o którym mowa w ust. 3, powinno
umo˝liwiaç przeprowadzenie analizy informacji uzy-
skanych podczas stosowania kontroli.

5. W przypadku zarejestrowania informacji i do-
wodów, o których mowa w ust. 1, w j´zyku obcym,
dokumentuje si´ je w j´zyku polskim b´dàcym t∏uma-
czeniem z j´zyka obcego.

§ 5. 1. Dokumentacj´, o której mowa w § 1 ust. 2,
gromadzi si´ w odr´bnych zbiorach tworzonych dla
poszczególnych podmiotów lub przedmiotów, wobec
których stosowana jest kontrola.

2. Pozosta∏à dokumentacj´ zwiàzanà ze stosowa-
nà kontrolà, z wyjàtkiem okreÊlonej w § 1 ust. 5 pkt 6,
gromadzi si´ w odr´bnych zbiorach dokumentów
zwiàzanych z realizacjà czynnoÊci operacyjno-rozpo-
znawczych.

§ 6. Wszystkie materia∏y zgromadzone podczas
stosowania kontroli, zawierajàce dowody pozwalajà-
ce na wszcz´cie post´powania karnego lub majàce
znaczenie dla toczàcego si´ post´powania karnego,
przekazuje si´ Prokuratorowi Generalnemu lub w∏a-

Êciwemu prokuratorowi okr´gowemu, za poÊrednic-
twem przedstawiciela organu Stra˝y Granicznej wnios-
kujàcego o zarzàdzenie kontroli.

§ 7. Protokolarnego zniszczenia materia∏ów nieza-
wierajàcych dowodów pozwalajàcych na wszcz´cie
post´powania karnego lub niemajàcych znaczenia dla
toczàcego si´ post´powania karnego albo zgroma-
dzonych w toku kontroli zarzàdzonej przez organ Stra-
˝y Granicznej w przypadku, gdy sàd nie wyrazi∏ zgody
na jej kontynuowanie, dokonuje sta∏a lub powo∏ywa-
na doraênie w tym celu komisja.

§ 8. 1. Zniszczenie materia∏ów zgromadzonych
podczas stosowania kontroli przeprowadza si´ po-
przez:

1) fizyczne zniszczenie dokumentów, o których mo-
wa w § 1 ust. 2 pkt 3;

2) usuni´cie zapisów informacji utrwalonych na noÊ-
nikach, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, oraz na
ich kopiach, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2,
w sposób uniemo˝liwiajàcy odtworzenie treÊci
tych zapisów.

2. W przypadku gdy usuni´cie z noÊników lub z ich
kopii utrwalonych na nich zapisów nie jest mo˝liwe,
uszkadza si´ je w sposób uniemo˝liwiajàcy ich odczy-
tanie albo dokonuje si´ ich fizycznego zniszczenia.

§ 9. Do dokumentowania kontroli oraz przechowy-
wania i przekazywania wniosków i zarzàdzeƒ, a tak˝e
przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania
i niszczenia materia∏ów uzyskanych podczas stosowa-
nia tej kontroli, stosuje si´ przepisy o ochronie infor-
macji niejawnych.

§ 10. Do kontroli zarzàdzonej przed dniem wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia stosuje si´ przepisy dotych-
czasowe. 

§ 11. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw
Wewn´trznych i Administracji z dnia 15 kwietnia
2002 r. w sprawie sposobu dokumentowania prowa-
dzonej przez Stra˝ Granicznà kontroli operacyjnej oraz
przechowywania i przekazywania wniosków i zarzà-
dzeƒ, a tak˝e przechowywania, przekazywania oraz
przetwarzania i niszczenia materia∏ów uzyskanych
podczas stosowania tej kontroli (Dz. U. Nr 55, poz. 491
oraz z 2005 r. Nr 68, poz. 606). 

§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
J. Miller
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia  Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 26 listopada 2009 r. (poz. 1625)

Za∏àcznik nr 1
WZÓR

..................................
(miejscowoÊç, data)

..................................
(klauzula tajnoÊci)

Egz. nr ......................

.......................................................
(nazwa wnioskujàcej jednostki

lub komórki organizacyjnej,
sygnatura literowo-cyfrowa)

SÑD OKR¢GOWY

w ....................................................

WNIOSEK NR .................................
(nr w rejestrze)

Na podstawie art. 9e ust. 1, 9 i 10*) ustawy z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2005 r.
Nr 234, poz. 1997, z póên. zm.)

WNOSZ¢ O

ZARZÑDZENIE/PRZED¸U˚ENIE*) KONTROLI OPERACYJNEJ

w sprawie .......................................................... pod kryptonimem „.........................................................................”

prowadzonej przez ....................................................... dotyczàcej przest´pstwa wymienionego w art. 9e ust. 1

pkt .................... ustawy o Stra˝y Granicznej i okreÊlonego w art. ............ na okres ............... tygodni/miesi´cy*).

Kontrola operacyjna polegajàca na ........................................... stosowana b´dzie wobec .....................................
(rodzaj czynnoÊci)

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................
(dane osoby lub inne dane pozwalajàce na jednoznaczne okreÊlenie podmiotu lub przedmiotu, wobec której stosowana b´dzie

kontrola operacyjna, ze wskazaniem miejsca lub sposobu przeprowadzenia)

w celu ..............................................................................................................................................................................

UZASADNIENIE: (opis przest´pstwa, wskazanie okolicznoÊci uzasadniajàcych potrzeb´ stosowania  kontroli
operacyjnej, powody stwierdzonej albo prawdopodobnej bezskutecznoÊci lub nieprzydatnoÊci  innych Êrodków)
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

KIEROWNIK JEDNOSTKI/KOMÓRKI*) KOMENDANT G¸ÓWNY/ODDZIA¸U*) STRA˚Y  
PROWADZÑCEJ SPRAW¢ GRANICZNEJ W ..................................................

.................................. ..................................
(podpis, data, piecz´ç) (podpis, data, piecz´ç)

Wyra˝am zgod´/nie wyra˝am zgody*) PROKURATOR GENERALNY/OKR¢GOWY*)

W ....................................................................
....................... dnia .............. godz. .......

.........................................
(podpis, piecz´ç)

DEWD............................... (klauzula tajnoÊci)

Strona ........../........
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...............................
(klauzula tajnoÊci)

Egz. nr ...................
Sygn. akt .............

POSTANOWIENIE

Dnia ........................

Sàd Okr´gowy w ............................................................................................................................................................

S´dzia ..............................................................................................................................................................................

przy udziale: ......................................................................................................................................... po rozpoznaniu

wniosku: Komendanta G∏ównego/oddzia∏u  Stra˝y Granicznej*) w ..........................................................................

w przedmiocie zarzàdzenia/przed∏u˝enia*) kontroli operacyjnej na podstawie art. 9e ust. 1, 9 i 10*) ustawy

z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z póên. zm.)

POSTANAWIA

ZARZÑDZIå/PRZED¸U˚Yå/ODMÓWIå ZARZÑDZENIA/PRZED¸U˚ENIA*)

kontrol´(i) operacyjnà(ej) polegajàcà(ej) na ................................................................................................................
(rodzaj czynnoÊci)

..........................................................................................................................................................................................

w sprawie pod kryptonimem „.......................................................................” na wniosek nr ...................................

Komendanta G∏ównego/oddzia∏u*) Stra˝y Granicznej w .............................................. na okres ...............................

UZASADNIENIE ..............................................................................................................................................................
(w przypadku odmowy/zarzàdzenia/przed∏u˝enia*) kontroli operacyjnej)

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

S¢DZIA SÑDU OKR¢GOWEGO

....................................................
(podpis, piecz´ç)

Wykonano w ............... egzemplarzach:
Egz. nr 1 — ......
Egz. nr 2 — ......
Egz. nr 3 — ......
Sporzàdzi∏: ...............................................
Wykona∏: ..................................................
DEWD .......................................................

———————
*) Niepotrzebne skreÊliç.

(klauzula tajnoÊci)

Strona ....../........
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR

...............................
(miejscowoÊç, data)

...............................
(klauzula tajnoÊci)

Egz. nr ...................
...............................................

(nazwa wnioskujàcej jednostki
lub komórki organizacyjnej,
sygnatura literowo-cyfrowa)

ZARZÑDZENIE NR ..............................
(nr w rejestrze)

Na podstawie art. 9e ust. 4 pkt ....... ustawy z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2005 r.
Nr 234, poz. 1997, z póên. zm.)

ZARZÑDZAM KONTROL¢ OPERACYJNÑ

w sprawie ........................................................... pod kryptonimem „........................................................................”

prowadzonej przez ......................................................................................................... dotyczàcej przest´pstwa

wymienionego w art. 9e ust. 1 pkt ............... ustawy o Stra˝y Granicznej i okreÊlonego w art. ................................

................................... na okres ..................................................................................................... tygodni/miesi´cy*).

Kontrola operacyjna polegajàca na .............................................. stosowana b´dzie wobec ..................................
(rodzaj czynnoÊci)

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................
(dane osoby lub inne dane pozwalajàce na jednoznaczne  okreÊlenie podmiotu lub przedmiotu, wobec  której stosowana b´dzie

kontrola operacyjna, ze wskazaniem miejsca lub sposobu przeprowadzenia)

w celu ..............................................................................................................................................................................

UZASADNIENIE: (opis przest´pstwa, wskazanie okolicznoÊci uzasadniajàcych potrzeb´ stosowania kontroli
operacyjnej, powody stwierdzonej albo prawdopodobnej bezskutecznoÊci lub nieprzydatnoÊci  innych Êrodków)
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................

Prokurator Generalny/Okr´gowy*) w ...................................................

Wnosz´ o wyra˝enie zgody na zarzàdzenie kontroli operacyjnej, w sposób i w okolicznoÊciach okreÊlonych
w treÊci powy˝szego zarzàdzenia.

KOMENDANT G¸ÓWNY/ODDZIA¸U*) STRA˚Y GRANICZNEJ W ...........................

.........................................
(podpis, data, piecz´ç)

Wyra˝am zgod´/nie wyra˝am zgody*) PROKURATOR GENERALNY/OKR¢GOWY*)

W .....................................................................
......................... dnia ............ godz. ......

............................................
(podpis, piecz´ç)

DEWD ......................... (klauzula tajnoÊci)

Strona ........./........
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................................
(klauzula tajnoÊci)

Egz. nr .................

Sàd Okr´gowy w ...............................................

Wnosz´ o wyra˝enie zgody na kontynuowanie zarzàdzonej przeze mnie kontroli operacyjnej, w sposób i w oko-
licznoÊciach okreÊlonych w treÊci zarzàdzenia ze strony 1.

KOMENDANT G¸ÓWNY/ODDZIA¸U*) STRA˚Y GRANICZNEJ W .............................................

..........................................
(podpis, data, piecz´ç)

Sygn. akt ..................................

POSTANOWIENIE

Dnia ..........................................

Sàd Okr´gowy w ...........................................................................................................................................................

S´dzia .............................................................................................................................................................................

przy udziale: ......................................................................................................................................... po rozpoznaniu

wniosku: Komendanta G∏ównego/oddzia∏u*) Stra˝y Granicznej w ............................................ w przedmiocie

kontynuowania kontroli operacyjnej zarzàdzanej w przypadku niecierpiàcym zw∏oki na podstawie art. 9e ust. 4

ustawy z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z póên. zm.)

POSTANAWIA
WYRAZIå  ZGOD¢/ODMÓWIå WYRA˚ENIA ZGODY*) na kontynuowanie

kontroli operacyjnej polegajàcej na .............................................................................................................................
(rodzaj czynnoÊci)

....................................................................................................................................... w sprawie pod kryptonimem

„...................................” na wniosek nr ............................... Komendanta G∏ównego/oddzia∏u*) Stra˝y Granicznej

w ................................................................................. na okres ....................................................................................

UZASADNIENIE .............................................................................................................................................................
(w przypadku odmowy zgody na kontynuowanie kontroli operacyjnej zarzàdzonej w przypadku niecierpiàcym zw∏oki)

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

S¢DZIA SÑDU OKR¢GOWEGO

...................................................
(podpis, piecz´ç)

Wykonano w ............... egzemplarzach:
Egz. nr 1 — ......
Egz. nr 2 — ......
Egz. nr 3 — ......
Sporzàdzi∏: ...............................................
Wykona∏: ..................................................
DEWD .......................................................

———————
*) Niepotrzebne skreÊliç.

(klauzula tajnoÊci)

Strona ......../......
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR

................................................................ ...........................
(nazwa jednostki lub komórki organizacyjnej) (miejscowoÊç, data)

............................
(klauzula tajnoÊci)

...............................................
(nr rej. dokumentu) Egz. nr .........................

NOTATKA URZ¢DOWA Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI OPERACYJNEJ

dotyczy sprawy nr ....................................... pod kryptonimem  „.............................................................................”

Zgodnie z zarzàdzeniem Sàdu Okr´gowego (Komendanta G∏ównego/oddzia∏u*) Stra˝y Granicznej)

z dnia .................................................................................................. przeprowadzona zosta∏a kontrola operacyjna

w sprawie nr ............................................ pod kryptonimem „..................................................................................” 

prowadzonej przez .........................................................................................................................................................
(jednostka prowadzàca spraw´)

Kontrol´ operacyjnà przeprowadzono w celu zapobie˝enia (wykrycia, ustalenia sprawców oraz uzyskania

i utrwalenia dowodów*)) czynu

..........................................................................................................................................................................................
(opis i kwalifikacja prawna czynu)

Dane osoby lub inne dane pozwalajàce na jednoznaczne okreÊlenie podmiotu lub przedmiotu, wobec której

zastosowano kontrol´ operacyjnà ................................................................................................................................

Miejsce i czas stosowania kontroli operacyjnej ...........................................................................................................

Sposób lub rodzaj przeprowadzonej kontroli operacyjnej .........................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Kontrol´ operacyjnà rozpocz´to ...................................................................................................................................

Kontrol´ operacyjnà zakoƒczono ..................................................................................................................................

W wyniku kontroli operacyjnej:

— uzyskano dowody pozwalajàce na wszcz´cie post´powania karnego lub majàce znaczenie dla toczàcego si´

post´powania karnego*)

— nie uzyskano dowodów pozwalajàcych na wszcz´cie post´powania karnego lub majàcych znaczenie dla

toczàcego si´ post´powania karnego*)

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................
(inne adnotacje zwiàzane z przeprowadzonà kontrolà operacyjnà)

..................................
(podpis)

Wykonano w ............... egzemplarzach:
Egz. nr 1 — ......
Egz. nr 2 — ......
Sporzàdzi∏: ...............................................
Wykona∏: ..................................................
DEWD .......................................................

———————
*) Niepotrzebne skreÊliç.

(klauzula tajnoÊci)

Strona ...../......
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR

................................................................ ................................
(nazwa jednostki lub komórki organizacyjnej) (miejscowoÊç, data)

................................
................................... (klauzula tajnoÊci)
(nr rej. dokumentu)

Egz. nr ....................

PROTOKÓ¸ ZNISZCZENIA MATERIA¸ÓW ZGROMADZONYCH PODCZAS  STOSOWANIA
KONTROLI OPERACYJNEJ

Komisja powo∏ana przez ................................................................... zarzàdzeniem nr .............................................. 

z dnia .......................................... w sk∏adzie (stopieƒ, imi´ i nazwisko, stanowisko s∏u˝bowe cz∏onków komisji):

1) ......................................................................................................................................................................................

2) ......................................................................................................................................................................................

3) ......................................................................................................................................................................................

dokona∏a w dniu ..................................................... zniszczenia dokumentów/zniszczenia materia∏ów/skasowania

informacji*) uzyskanych podczas stosowania kontroli operacyjnej zgodnie z wnioskiem nr  ..............................  

z dnia ...............................................................................................................................................................................

Wykaz zniszczonych materia∏ów:

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Podpisy cz∏onków komisji:

1) ..................................... 2) ...................................... 3) .......................................

Wykonano w ............... egzemplarzach:
Egz. nr 1 — ......
Egz. nr 2 — ......
Sporzàdzi∏: ...............................................
Wykona∏: ..................................................
DEWD .......................................................

———————
*) Niepotrzebne skreÊliç.

(klauzula tajnoÊci)

Strona ......../.......
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