Warszawa, dnia 27 kwietnia 2012 r.
Poz. 162

Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej

ZARZĄDZENIE NR 26/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie sposobu i trybu realizacji wniosku Komendanta
Głównego Żandarmerii Wojskowej o przeprowadzenie kontroli operacyjnej przez
Służbę Kontrwywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 31 ust. 22 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii
Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353, z późn. zm.1))
zarządza się co następuje:
§ 1. W zarządzeniu Nr 31/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 września 2006 r. w
sprawie sposobu i trybu realizacji wniosku Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej o
przeprowadzenie kontroli operacyjnej przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. Urz.
MON Nr 18, poz. 237) załączniki Nr 1 i 2 otrzymują brzmienie określone w załącznikach do
niniejszego zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak
1)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr
74, poz. 676 i Nr 89, poz. 804, z 2003 r. Nr 113, poz. 1070 i Nr 139, poz. 1326, z 2004 r. Nr 116, poz.
1203, Nr 171, poz. 1800 i Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1242,
z 2009 r. Nr 85, poz. 716, Nr 157, poz. 1241 i Nr 190, poz. 1474, z 2010 r. Nr 113, poz. 745 i Nr 182,
poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 53, poz. 273.

Załączniki do zarządzenia Nr 26/MON
Ministra Obrony Narodowej
z dnia 26 kwietnia 2012 r. (poz. 162 )

Załącznik Nr 1
WZÓR
WNIOSKU KOMENDANTA GŁÓWNEGO ŻANDARMERII WOJSKOWEJ DO SZEFA
SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO O REALIZACJĘ/PRZEDŁUŻENIE
KONTROLI OPERACYJNEJ
KLAUZULA TAJNOŚCI
Sygnatura literowo-cyfrowa

Egz. Nr………
Warszawa, dnia .....................................

KOMENDA GŁÓWNA
ŻANDARMERII WOJSKOWEJ
SZEF
SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO
00-909 Warszawa
WNIOSEK
o zastosowanie przedsięwzięć techniczno-operacyjnych w kontroli operacyjnej
Na podstawie postanowienia Wojskowego Sądu Okręgowego w ....................... nr ..........
z dnia ..............., w związku z prowadzoną przez ........................................................................
(nazwa jednostki Żandarmerii Wojskowej)

sprawą Nr........ krypt................ wnoszę realizację/przedłużenie*...............................................
.......................................................................................................................................................
(rodzaj kontroli operacyjnej)

na okres .............. dni/tygodni/ miesięcy*, począwszy od dnia .......................... r. godz. ...........
Kontrola operacyjna polegająca na ................. stosowana będzie wobec: ..................................
......................................................................................................................................................
(stopień wojskowy, imię i nazwisko, określenie miejsca zdarzenia, nazwa obiektu lub środka)

.....................................................................................................................................................
(miejsce zamieszkania, telefon, miejsce pracy - charakter, telefony)

.....................................................................................................................................................
(inne dane istotne dla realizacji wniosku np.: nr rejestracyjny samochodu prywatnego /służbowego/, znane
adresy, kontakty itp.)

Opis czynu i jego kwalifikacja prawna …………………………………………….:
……...............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
str. …../…..
KLAUZULA TAJNOŚCI

KLAUZULA TAJNOŚCI
Sygnatura literowo-cyfrowa

Egz. Nr………

.......................................................................................................................................................
Zadania dla jednostki Służby Kontrwywiadu Wojskowego realizującej kontrolę operacyjną:
.......................................................................................................................................................
(nazwa, szczegółowe potrzeby jednostki Żandarmerii Wojskowej realizującej sprawę)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Żołnierz Żandarmerii Wojskowej odpowiedzialny za współdziałanie z jednostką służby
Kontrwywiadu Wojskowego realizującą kontrolę operacyjną …………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
(stopień wojskowy, imię i nazwisko, numery telefonów służbowych i prywatnych)

KOMENDANT GŁÓWNY
ŻANDARMERII WOJSKOWEJ
m.p.
...............................................................
(stopień, imię i nazwisko, podpis)

Wykonano w ….. egz.:
Egz. Nr 1…………..
Egz. Nr 2 ………….
Wykonał: .................

str. …../…..
KLAUZULA TAJNOŚCI

Załącznik Nr 2
WZÓR
WNIOSKU KOMENDANTA GŁÓWNEGO ŻANDARMERII WOJSKOWEJ DO SZEFA
SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO O REALIZACJĘ/PRZEDŁUŻENIE
KONTROLI OPERACYJNEJ W TRYBIE NIECIERPIĄCYM ZWŁOKI
KLAUZULA TAJNOŚCI
Sygnatura literowo-cyfrowa

Egz. Nr………
Warszawa, dnia .................................

KOMENDA GŁÓWNA
ŻANDARMERII WOJSKOWEJ
SZEF
SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO
00 - 909 Warszawa
WNIOSEK
o zastosowanie przedsięwzięć techniczno-operacyjnych
w kontroli operacyjnej w trybie niecierpiącym zwłoki
Na podstawie art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej
i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. Nr 123, poz. 1353 z późn. zm.) i pisemnej
zgody Prokuratora Generalnego (Naczelnego Prokuratora Wojskowego/Wojskowego
Prokuratora Okręgowego)* w ......................................................................................................
nr ........... z dnia..............., w związku z prowadzoną przez .........................................................
(nazwa jednostki Żandarmerii Wojskowej)

Sprawą Nr...............................krypt....................wnoszę o realizację ..........................................
......................................................................................................................................................
(rodzaj kontroli operacyjnej)

na okres .............. dni/tygodni/ miesięcy*, począwszy od dnia .......................... r. godz. ...........
Kontrola operacyjna polegająca na .................. stosowana będzie wobec:
.......................................................................................................................................................
(stopień wojskowy, imię i nazwisko, określenie miejsca zdarzenia, nazwa obiektu lub środka)

.......................................................................................................................................................
(miejsce zamieszkania, telefon, miejsce pracy - charakter, telefony)

.......................................................................................................................................................
(inne dane istotne dla realizacji wniosku np.: nr rejestracyjny samochodu prywatnego /służbowego/, znane
adresy, kontakty itp.)

Opis czynu i jego kwalifikacja prawna: .......................................................................................
str. …../…..
KLAUZULA TAJNOŚCI

KLAUZULA TAJNOŚCI
Sygnatura literowo-cyfrowa

Egz. Nr………

Zadania dla jednostki Służby Kontrwywiadu Wojskowego realizującej kontrolę operacyjną:
.......................................................................................................................................................
(nazwa szczegółowe potrzeby jednostki Żandarmerii Wojskowej realizującej sprawę)

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Żołnierz Żandarmerii Wojskowej odpowiedzialny za współdziałanie z jednostką Służby
Kontrwywiadu Wojskowego realizującą kontrolę operacyjną: .................................................
.....................................................................................................................................................
(stopień wojskowy, imię i nazwisko, numery telefonów służbowych i prywatnych)

Opinia Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego o możliwości realizacji czynności w
kontroli operacyjnej: ……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...…
(data i sposób wydania opinii /ustna, telefoniczna/ Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego odnośnie
możliwości realizacji czynności w kontroli operacyjnej)

KOMENDANT GŁÓWNY
ŻANDARMERII WOJSKOWEJ
m.p.
...............................................................
(stopień, imię i nazwisko, podpis)

Wykonano w ….. egz.:
Egz. Nr 1…………..
Egz. Nr 2 ………….
Wykonał: .................

str. …../…..
KLAUZULA TAJNOŚCI

