
Dziennik Ustaw Nr 157 — 13099 — Poz. 1861

Na podstawie art. 33 ust. 7 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:

1) sposób przeprowadzania i dokumentowania przez
˚andarmeri´ Wojskowà niejawnego nadzorowa-
nia wytwarzania, przemieszczania, przechowywa-
nia i obrotu przedmiotami przest´pstwa,

2) 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 nadzorowania wytwa-
rzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu
przedmiotami przest´pstwa, zwane dalej „czynnoÊcia-
mi”, przeprowadza si´ w sposób tajny, polegajàcy na:

1) obserwowaniu przesy∏ki zawierajàcej przedmiot
przest´pstwa, zwanej dalej „przesy∏kà”, w tym
przy u˝yciu urzàdzeƒ technicznych utrwalajàcych
obraz lub dêwi´k,

2) wy∏àczeniu przesy∏ki z obrotu,

3) otwarciu przesy∏ki,

4) ocenie zawartoÊci przesy∏ki, w tym na pobraniu
próbek i dokonaniu badaƒ laboratoryjnych,

5) usuni´ciu przedmiotu przest´pstwa z przesy∏ki,

6) oznakowaniu przesy∏ki,

7) zastàpieniu zawartoÊci przesy∏ki w cz´Êci lub ca∏o-
Êci,

8) zamkni´ciu przesy∏ki,

9) w∏àczeniu przesy∏ki do obrotu.

§ 3. 1. Dokumentacj´ czynnoÊci stanowià:

1) zarzàdzenie Komendanta G∏ównego ˚andarmerii
Wojskowej lub komendanta oddzia∏u ˚andarmerii
Wojskowej przeprowadzenia niejawnego nadzoro-
wania wytwarzania, przemieszczania, przechowy-
wania i obrotu przedmiotami przest´pstwa,

2) zawiadomienie o zarzàdzeniu przeprowadzenia
czynnoÊci w∏aÊciwego miejscowo, wojskowego
prokuratora okr´gowego, 

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

4) notatka s∏u˝bowa utrwalajàca przebieg i wyniki
czynnoÊci,

5) nakaz wojskowego prokuratora okr´gowego zanie-
chania czynnoÊci,  

6) rejestr wniosków i zarzàdzeƒ,

7) rejestr zawiadomieƒ.

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

1) numer sprawy i jej kryptonim,

2) okreÊlenie rodzaju zastosowanych czynnoÊci,

3) czas, miejsce i sposób przeprowadzenia czynnoÊci,

4) dane dotyczàce podmiotu, wobec którego dokona-
no czynnoÊci, oraz osób przeprowadzajàcych je,

5) informacje o wynikach czynnoÊci, w szczególnoÊci
o ujawnionym przest´pstwie i osobach uczestni-
czàcych w jego pope∏nieniu, a tak˝e o zaniechaniu
czynnoÊci w razie ich nakazania przez wojskowego
prokuratora okr´gowego,

6) wyniki badaƒ lub ekspertyz, je˝eli badania takie lub
ekspertyzy zosta∏y przeprowadzone.

3. Wzór:

1) zarzàdzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 — sta-
nowi za∏àcznik nr 1,

2) zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 —
stanowi za∏àcznik nr 2,

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

4) rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 — stanowi
za∏àcznik nr 4,

5) rejestru, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 — stanowi
za∏àcznik nr 5.

4. W razie u˝ycia urzàdzeƒ, o których mowa w § 2
pkt 1, do notatki s∏u˝bowej do∏àcza si´ noÊniki, na któ-
rych zosta∏y zarejestrowane informacje.

§ 4. Przy przeprowadzaniu czynnoÊci ˚andarmeria
Wojskowa zapewnia ochron´ form i metod realizacji
zadaƒ, informacji oraz w∏asnych obiektów i danych
identyfikujàcych ˝o∏nierzy ˚andarmerii Wojskowej
oraz osób udzielajàcych im pomocy.

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

Minister Obrony Narodowej: J. Szmajdziƒski

1861

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 27 grudnia 2001 r.

w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania niejawnego nadzorowania wytwarzania, 
przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przest´pstwa przez ˚andarmeri´ Wojskowà.
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 27 grudnia 2001 r. (poz. 1861)

Za∏àcznik nr 1

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

WZÓR
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