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WYTYCZNE  NR 55

KOMENDANTA G£ÓWNEGO STRA¯Y GRANICZNEJ

z dnia 3 marca 2009 r.

w sprawie stosowania w Stra¿y Granicznej oceny informacji metod¹ 4x4

Na podstawie art. 9 ust. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 12 paŸ-
dziernika 1990 r. o Stra¿y Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234,
poz. 1997, 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) ustala siê, co nastê-
puje:

§ 1.

1. Stra¿ Graniczna przy wykonywaniu swoich ustawowych
zadañ stosuje obowi¹zkowo ocenê informacji metod¹ 4x4.

2. Ocenie, o której mowa w ust. 1, podlega ka¿da informacja
uzyskana w zwi¹zku z realizacj¹ przez funkcjonariuszy Stra-
¿y Granicznej czynnoœci operacyjno-rozpoznawczych, do-
chodzeniowe-œledczych, administracyjno-porz¹dkowych.

§ 2.

Ocena informacji metod¹ 4x4 ma na celu:

1) stosowanie przez funkcjonariuszy Stra¿y Granicznej  zo-
bowi¹zanych do oceny informacji jednolitej metodologii
i identycznych kryteriów do oceny informacji, co pozwoli
wyeliminowaæ dowolnoœæ w tym zakresie;

2) jednakowe rozumienie i interpretacjê informacji przez funk-
cjonariuszy Stra¿y Granicznej wszystkich komórek orga-
nizacyjnych bêd¹cych jej dysponentem lub u¿ytkownikiem;

3) okreœlenie w³aœciwej wartoœci uzyskanej informacji, co
pozwoli prze³o¿onym na podjêcie adekwatnych decyzji lub
dzia³añ operacyjnych, procesowych lub administracyjnych;

4) partnersk¹, równoprawn¹ i realn¹ wymianê informacji
z Policj¹ i innymi organami, które stosuj¹ ocenê informa-
cji metod¹ 4x4;

5) uwiarygodnienie informacji przekazywanej przez Stra¿
Graniczn¹ w ramach wspó³pracy miêdzynarodowej.

§ 3.

1. Ka¿da informacja uzyskana w zwi¹zku z realizacj¹ czynno-
œci, o których mowa w § 1 ust. 2, podlega, przed dalszym
wykorzystaniem, ocenie metod¹ 4x4, niezale¿nie od jej
dotychczasowej przydatnoœci oraz wartoœci dla funkcjo-
nariusza Stra¿y Granicznej, który j¹ uzyska³.

2. Ponownej ocenie metod¹ 4x4 nie podlega informacja w pier-
wotnej (Ÿród³owej) formie na kolejnych etapach jej wyko-
rzystania. Odrêbnej ocenie metod¹ 4x4 podlegaj¹ natomiast
informacje uzyskane w zwi¹zku ze sprawdzaniem lub we-
ryfikacj¹ informacji pierwotnej.

3. Ocenie metod¹ 4x4 nie podlegaj¹ materia³y informacyjne
przedstawiane z opisem lub wnioskami.

§ 4.

Do oceny informacji metod¹ 4x4 zobowi¹zany jest funk-
cjonariusz Stra¿y Granicznej, który jako pierwszy j¹ uzyska³.

§ 5.

 1. Ocena informacji metod¹ 4x4 obejmuje nastêpuj¹ce czyn-
noœci, prowadzone wed³ug zasad ustalonych w niniejszych
wytycznych, przy wykorzystaniu wiedzy i doœwiadczenia
zawodowego i ¿yciowego oraz zgodnie z zasadami logicz-
nego rozumowania:
1) ocenia siê osobno Ÿród³o informacji i wyra¿a jego wia-

rygodnoœæ wielkimi drukowanymi literami, z którymi
wi¹¿e siê poni¿sze znaczenia:
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a) „A”–  nie ma w¹tpliwoœci co do autentycznoœci, wia-
rygodnoœci i wiedzy Ÿród³a, albo informacja pocho-
dzi od Ÿród³a, które w przesz³oœci zawsze okazywa³o
siê wiarygodne,

b) „B”– Ÿród³o, od którego otrzymywane informacje
w wiêkszoœci przypadków okazywa³y siê wiarygod-
ne,

c) „C”–  Ÿród³o, od którego otrzymywane informacje
w wiêkszoœci przypadków okazywa³y siê niewiary-
godne,

d) „D”– nie mo¿na oceniæ wiarygodnoœci Ÿród³a;
2) ocenia siê osobno treœæ informacji i wyra¿a jej wiary-

godnoœæ cyframi, z którymi wi¹¿e siê poni¿sze znacze-
nia:
a) „1”-  informacja, której dok³adnoœæ nie ulega w¹tpli-

woœci,
b) „2”-  informacja znana  osobiœcie Ÿród³u, nieznana

jednak osobiœcie funkcjonariuszowi, który j¹ prze-
kazuje,

c) „3”-  informacja nieznana osobiœcie Ÿród³u, potwier-
dzona jednak innymi ju¿ zebranymi informacjami,

d) „4”- informacja nieznana osobiœcie Ÿród³u i której nie
mo¿na potwierdziæ.

2. Za najbardziej wiarygodn¹ przyjmuje siê informacjê, któ-
rej ocenê wyra¿a wynik „A-1”, a za najmniej wiarygodn¹
przyjmuje siê informacjê, której ocenê wyra¿a wynik „D-
4”.

3. Informacje, których wiarygodnoœæ wyra¿a wynik „A-1”,
„A-2„, „B-1”, „B-2” nie wymagaj¹ sprawdzenia.

4. Informacje, których ocenê wyra¿aj¹ wyniki „A-3”, „A-4”,
„B-3”, „B-4”, „C-1”, „C-2”, „C-3”, „C-4”, „D-1”,  „D-2”,  „D-
3”,  „D-4” nale¿y traktowaæ jako ma³o wiarygodne i podle-
gaj¹ce weryfikacji.

§ 6.

1. W przypadku stosowania metody 4 x 4, do oceny osobo-
wych Ÿróde³ informacji wymienionych w przepisach doty-

cz¹cych form i metod prowadzenia czynnoœci operacyj-
no-rozpoznawczych przez Stra¿ Graniczn¹, zabrania siê
uzale¿niania oceny ich wiarygodnoœci od danej kategorii
Ÿród³a.

2. Podjêcie czynnoœci s³u¿bowej w oparciu o informacje uzy-
skane od osobowych Ÿróde³ informacji, o których mowa
w ust. 1, generuje obowi¹zek przekazania informacji zwrot-
nej w zakresie niezbêdnym do oceny wiarygodnoœci Ÿró-
d³a informacji, niezw³ocznie po ich zakoñczeniu.

§ 7.

1. Maj¹c na wzglêdzie w³aœciwe wykorzystanie metody 4 x 4
w wykonywaniu ustawowych zadañ Stra¿y Granicznej,
wprowadza siê obowi¹zek uwidaczniania na dokumentach
(meldunkach operacyjnych, notatkach s³u¿bowych, infor-
macjach i innych), zawieraj¹cych informacje podlegaj¹ce
ocenie metod¹ 4x4, cechy jej u¿ycia, w miejscu po klauzuli
tajnoœci.

2. W przypadku dokumentu jawnego, cechy jej u¿ycia nale¿y
uwidoczniæ po prawej stronie, na wysokoœci tytu³u doku-
mentu.

3. W przypadku, gdy dokument zawiera kilka informacji, ka¿-
da z nich powinna byæ oceniona oddzielnie, zaœ uwidocz-
nienie w³aœciwej  cechy powinno znaleŸæ siê po prawej
stronie na wysokoœci ka¿dej z informacji.

§ 8.

Trac¹ moc Wytyczne Nr 135 Komendanta G³ównego
Stra¿y Granicznej z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie wpro-
wadzenia do u¿ytku s³u¿bowego w Stra¿y Granicznej oceny
informacji metod¹ 4x4 (Dz. Urz. KGSG Nr 10, poz. 62).

§ 9.

 Wytyczne wchodz¹ w ¿ycie z dniem podpisania.

KOMENDANT G£ÓWNY STRA¯Y GRANICZNEJ
pp³k SG Leszek  ELAS


