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DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 27 stycznia 2017 r.
Poz. 172
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 22 grudnia 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Żandarmerię Wojskową
czynności niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów przestępstwa, a także przyjęcia lub wręczenia
korzyści majątkowej
Na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1483 i 1948) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu przeprowadzania i dokumentowania przez Żandarmerię Wojskową czynności niejawnego nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów przestępstwa, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 260) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w § 5:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dokumentację czynności stanowią:
1)	wniosek Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej do właściwego zastępcy prokuratora okręgowego do spraw wojskowych o wyrażenie zgody na zarządzenie lub przedłużenie przeprowadzania czynności, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)	zgoda zastępcy prokuratora okręgowego do spraw wojskowych na zarządzenie lub przedłużenie przeprowadzania czynności;
3)	zarządzenie Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej o przeprowadzaniu lub przedłużeniu przeprowadzania czynności, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
4)	informacja Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej o wynikach czynności, skierowana do zastępcy prokuratora okręgowego do spraw wojskowych,
której wzór jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
5)	rejestr wniosków, zarządzeń i zgód, dotyczących realizacji czynności, którego wzór jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia;
6)	notatka służbowa dotycząca przebiegu i wyników czynności, której wzór jest określony w załączniku nr 6
do rozporządzenia;
7)

b)

wyniki badań specjalistycznych, jeżeli zostały przeprowadzone.”,

uchyla się ust. 2;

2)

załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

3)

załącznik nr 2 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

4)

załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;
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5)

uchyla się załącznik nr 4 do rozporządzenia;

6)

załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia;

7)

dodaje się załącznik nr 6 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Obrony Narodowej: A. Macierewicz
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej
Załączniki do rozporządzenia
z dnia 22 grudnia 2016 r. (poz. 172)

Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 grudnia 2016 r. (poz. ………)
Załącznik
Załącznik
nr 1 nr 1
WZÓR
WZÓR

Klauzula tajności
Sygnatura literowo-cyfrowa

Egz. nr …….

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

............................, dnia ........... 20 .... r.

(pieczęć nagłówkowa jednostki
organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej)

ZASTĘPCA PROKURATORA OKRĘGOWEGO
DO SPRAW WOJSKOWYCH
w ...................................................................................
(miejsce siedziby)

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

Na podstawie art. 32 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii
Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1483 i 1948)
wnoszę o
WYRAŻENIE
ZGODY
NA
ZARZĄDZENIE/PRZEDŁUŻENIE ⃰
PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZYCH
………………...…………………………………………………………………………………
(rodzaj czynności operacyjno-rozpoznawczych)

w sprawie pod kryptonimem ………………………., nr ewid. ......................, prowadzonej
przez ........................................................., dotyczącej przestępstwa określonego w art. 31
ust. 1 pkt ...... ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych
i określonego w art. ................................................, na okres .................................... miesięcy.
............................................................................................................. będzie stosowane wobec
(rodzaj czynności operacyjno-rozpoznawczej)

.......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby, wobec której będą stosowane czynności operacyjno-rozpoznawcze; w przypadku braku
wymienionych danych można podać opis wyglądu osoby, ze wskazaniem miejsca lub sposobu przeprowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych)

…………………………………………………………………………………………………..
w celu ...........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Klauzula tajności
Str. ..…/….
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Klauzula tajności
Sygnatura literowo-cyfrowa

Egz. nr …….
UZASADNIENIE

………………………………………………….………………………………………………..
(opis przestępstwa, kwalifikacja prawna, wskazanie okoliczności uzasadniających potrzebę stosowania czynności operacyjno-rozpoznawczej)

………………………………………………………….………………………………………..
……………………………………………………………….…………………………………..
…………………………………………………………………….……………………………..
…………………………………………………………………….……………………………..
KOMENDANT
mp.

.....................................................
(stopień wojskowy, imię i nazwisko)

….............., dnia ………………..

Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody.

mp.

ZASTĘPCA PROKURATORA OKRĘGOWEGO
DO SPRAW WOJSKOWYCH
………………………………………………

⃰ Niepotrzebne skreślić.
Wykonano w …. egzemplarzach:
Egz. nr 1 – a/a
Egz. nr 2 – …………....................
Wykonał: ……………………….

Klauzula tajności
Str. …/….
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Załącznik nr 2

Załącznik nr 2

WZÓR

WZÓR
Klauzula tajności

Sygnatura literowo-cyfrowa

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

Egz. nr …….
............................, dnia ........... 20 .... r.

(pieczęć nagłówkowa jednostki
organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej)

ZARZĄDZENIE NR ........./.........
(nr w rejestrze)

Na podstawie art. 32 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii
Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1483 i 1948)
ZARZĄDZAM/PRZEDŁUŻAM ⃰
PRZEPROWADZANIE
CZYNNOŚCI
OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZYCH …………………..…..…………………………...
(rodzaj czynności operacyjno-rozpoznawczych)

…………………………………………………………………………………………………...
w sprawie pod kryptonimem ………………………., nr ewid. ......................, prowadzonej
przez .........................................................., dotyczącej przestępstwa określonego w art. 31
ust. 1 pkt ...... ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych
i określonego w art. .................................................................., które będzie stosowane wobec
.......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby, wobec której będą stosowane czynności operacyjno-rozpoznawcze; w przypadku braku
wymienionych danych można podać opis wyglądu osoby, ze wskazaniem miejsca lub sposobu przeprowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych)

.......................................................................................................................................................
na okres ………………………………………………………...................................., w celu
…………………………………………………………………………………………………...
UZASADNIENIE:
.......................................................................................................................................................
(opis przestępstwa, kwalifikacja prawna, wskazanie okoliczności uzasadniających potrzebę stosowania czynności operacyjno-rozpoznawczych, powody stwierdzonej nieprzydatności innych środków)

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
KOMENDANT
mp.

...........................................................
(stopień wojskowy, imię i nazwisko)

⃰ Niepotrzebne skreślić.
Wykonano w …. egzemplarzach:
Egz. nr 1 – a/a
Egz. nr 2 – …………...................
Wykonał: ……………………….

Klauzula tajności

Str. …/….


Dziennik Ustaw

–6–

Poz. 172
Załącznik nr 3

Załącznik nr 3

WZÓR

WZÓR
Klauzula tajności

Sygnatura literowo-cyfrowa

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

Egz. nr …….

............................, dnia ........... 20 .... r.

(pieczęć nagłówkowa jednostki
organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej)

Kryptonim ...................
Nr sprawy ....................
ZASTĘPCA PROKURATORA OKRĘGOWEGO DO SPRAW WOJSKOWYCH
w ............................................................................
INFORMACJA
o wynikach...................................................................................................................................
(rodzaj, kryptonim i numer czynności operacyjno-rozpoznawczych)

Na podstawie art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej
i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1483 i 1948) informuję, że
w dniu
.......................................................................................................................................................
zakończono ...................................................................................................................................
(rodzaj, kryptonim i numer czynności operacyjno-rozpoznawczych)

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
W trakcie realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych ustalono:
.......................................................................................................................................................
(krótkie sprawozdanie z uzyskanych wyników)

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

KOMENDANT
mp.

...........................................................
(stopień wojskowy, imię i nazwisko)

Wykonano w …. egzemplarzach:
Egz. nr 1 – a/a
Egz. nr 2 – …………...................
Wykonał: ……………………….
Klauzula tajności

Str. …/….

3

2

Numer wniosku

20…… r.

Data rozpoczęcia
czynności
operacyjno-rozpoznawczych

Data zakończenia
czynności
operacyjno-rozpoznawczych

Informacje
o przedłużeniu
zarządzonych
czynności
operacyjno-rozpoznawczych
i numer
poprzedniego
wniosku

Inne dane

str. 1/...
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1

Lp.

Numer/data
Rodzaj
zarządzenia organu
przestępstwa
Żandarmerii
określonego
Wojskowej
w art. 31 ust. 1
wydanego w trybie
ustawy z dnia
art. 32 ust. 1, 2, 3 i 4
Data
Rodzaj
24 sierpnia
ustawy z dnia
i stanowisko
zarządzonych
2001 r.
Numer
czynności
24 sierpnia 2001 r. sprawy i jej o Żandarmerii prokuratora do
Wojskowej
spraw
operacyjnokryptonim
o Żandarmerii
i wojskowych wojskowych -rozpoznawczych
Wojskowej
organach
i wojskowych
porządkowych
organach
(Dz. U. z 2016 r.
porządkowych
poz. 1483
(Dz. U. z 2016 r.
i 1948)
poz. 1483 i 1948)

Załącznik nr 4

Załącznik nr 4

WZÓR
REJESTR WNIOSKÓW, ZARZĄDZEŃ I ZGÓD DOTYCZĄCYCH
REALIZACJI CZYNNOŚCI NIEJAWNEGO
NABYCIA,
ZBYCIA
LUBZARZĄDZEŃ
PRZEJĘCIA
PRZEDMIOTÓW
Z PRZESTĘPSTWA,
ULEGAJĄCYCH
REJESTR
WNIOSKÓW,
I ZGÓD
DOTYCZĄCYCHPOCHODZĄCYCH
REALIZACJI CZYNNOŚCI
NIEJAWNEGO NABYCIA,
ZBYCIA
LUB
PRZEJĘCIA PRZEDMIOTÓW
POCHODZĄCYCH
Z PRZESTĘPSTWA,
ULEGAJĄCYCH
PRZEPADKOWI, ALBO
WYTWARZANIE,
PRZEPADKOWI,
ALBO KTÓRYCH
WYTWARZANIE,
POSIADANIE,
PRZEWOŻENIE
LUB KTÓRYCH
KTÓRYMI
OBRÓT SĄ
POSIADANIE, PRZEWOŻENIE
LUB
KTÓRYMI
OBRÓT
SĄ
ZABRONIONE,
A
TAKŻE
PRZYJĘCIA
LUB
WRĘCZENIA
KORZYŚCI
MAJĄTKOWEJ
ZABRONIONE, A TAKŻE PRZYJĘCIA LUB WRĘCZENIA KORZYŚCI MAJĄTKOWEJ

WZÓR
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Załącznik
Załącznik
nr 5 nr 5

WZÓR

WZÓR

Sygnatura literowo-cyfrowa

Klauzula tajności

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

Egz. nr …….
............................, dnia ........... 20 .... r.

(pieczęć nagłówkowa jednostki
organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej)

NOTATKA SŁUŻBOWA
Dotyczy przebiegu i wyników czynności ……………….……………………………………
(rodzaj czynności operacyjno-rozpoznawczych)

Na podstawie art. 32 ust. 1, 2, 3 i 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii
Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1483 i 1948),
w toku czynności zarządzonych w sprawie pod kryptonimem ………………………………,
nr ewid. …......................................, prowadzonej przez ….......................................................
................................., dotyczącej przestępstwa wymienionego w art. 31 ust. 1 pkt ........ ustawy
z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych
i określonego w art. ......................, na podstawie ...............................................................
.......................................................................................................................................................
(podać zarządzenie, o którym mowa w art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej
i wojskowych organach porządkowych)

w okresie od ..................................... do .................................... uzyskano następujące efekty:
.......................................................................................................................................................
(opis uzyskanych efektów w toku stosowania czynności operacyjno-rozpoznawczych)

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
SPORZĄDZIŁ:
……………………..
Wykonano w 2 egzemplarzach:
Egz. nr 1 – a/a
Egz. nr 2 –……………………
Wykonał: …………………….
Klauzula tajności

Str. …/….

