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a

Wstęp 

W dniu 14 czerwca 1985 r. w miejscowości Schengen w Luksemburgu została podpisana 
umowa pomiędzy Republiką Federalną Niemiec, Francją, Belgią, Holandią i Luksemburgiem, 
tzw. Układ z Schengen. Głównym celem układu było stopniowe znoszenie kontroli granicz-
nych na wspólnych granicach państw – stron układu, przy utrzymaniu wysokiego standardu 
poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze państw strefy Schengen. Ogólne 
postanowienia układu z Schengen zostały uszczegółowione w Konwencji Wykonawczej do 
Układu z Schengen z dnia 19 czerwca 1990 r. (dalej zwana Konwencją z Schengen lub Kon-
wencją Wykonawczą Schengen – KWS). Realizacja celów układu z Schengen jest możliwa 
dzięki wprowadzonym w KWS środkom kompensacyjnym, z których najważniejszym jest Sys-
tem Informacyjny Schengen (SIS). Główne zadanie Systemu Informacyjnego Schengen polega 
na utrzymaniu porządku publicznego i bezpieczeństwa na terytoriach państw strefy Schengen, 
w odniesieniu do przepływu osób i przedmiotów na tych terytoriach, poprzez wykorzystanie 
informacji przekazywanych za pośrednictwem SIS. 

W związku z włączeniem nowych państw członkowskich Unii Europejskiej w 2004 r. do 
obszaru Schengen zaistniała potrzeba dostosowania SIS do najnowszych rozwiązań  infor-
matycznych i technologicznych. Zdecydowano o zastąpieniu dotychczas funkcjonującej ge-
neracji SIS (określanej jako SIS I+) nowocześniejszym systemem, dostosowanym do obsługi 
wszystkich państw członkowskich i zapewniającym przetwarzanie większej liczby danych, 
a także korzystanie z nowych funkcjonalności. W tym celu podjęto prace nad stworzeniem 
Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji – SIS II. W związku z przedłużaniem 
się prac nad wprowadzeniem SIS II oraz chęcią przystąpienia nowych państw członkowskich 
do SIS Rada Unii Europejskiej w obszarze Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrzny-
ch (WSiSW) w grudniu 2006 r. podjęła decyzję o umożliwieniu przyłączenia niektórych 
państw członkowskich UE i innych państw wdrażających dorobek prawny Schengen do 
obecnie eksploatowanego SIS I + w ramach projektu SISone4ALL. Należy podkreślić, 
że system SISone4ALL był rozwiązaniem jedynie tymczasowym, umożliwiającym włączenie 
do aktualnie funkcjonującego SIS I + nowych 9 państw, które zniosły kontrole na granicach 
wewnętrznych w dniu 21 grudnia 2007 r.

Nowoczesny system SIS drugiej generacji (SIS II) funkcjonuje od 9 kwietnia 2013 r. 
Umożliwia obsługę wpisów wprowadzonych przez wszystkie państwa członkowskie, przetwa-
rzanie większej ilości danych oraz korzystanie z nowych funkcjonalności.
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1. System Informacyjny Schengen II

SIS II został utworzony na podstawie:
 – art. 1 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grud-

nia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego 
Schengen drugiej generacji (SIS II) (dalej rozporządzenie 1987/2006),

 – art. 1 decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, 
funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) 
(dalej decyzja 533/2007).

Z chwilą uruchomienia SIS II obowiązujące przepisy regulujące kwestie związane z Sys-
temem Informacyjnym Schengen pierwszej generacji (Tytuł IV KWS art. 92–119) zostały za-
stąpione przepisami wynikającymi z powyżej wspomnianych aktów prawnych.

SIS II jest utworzony przez:
 – system centralny C-SIS II składający się z funkcji wsparcia technicznego (CS-SIS) za-

wierającej bazę danych oraz z jednolitego interfejsu krajowego (NI-SIS), o którym mowa  
w art. 4 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  
20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informa-
cyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz w art. 4 ust. 1 lit. a decyzji Rady 2007/533/
WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania 
Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II);

 – system krajowy N-SIS II zawierający kopię krajową, łączący się z systemem centralnym  
SIS II, o którym mowa w art. 4 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowa-
nia Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz w art. 4 ust. 1 lit. b decy-
zji Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania  
i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II). 

Podstawami prawnymi wpisów wprowadzanych do SIS II są:
 – art. 26 decyzji 533/2007 – wpisy dotyczące osoby poszukiwanej do tymczasowego areszto-

wania w celu ekstradycji lub przekazania; 
 – art. 24 rozporządzenia 1987/2006 – wpisy dotyczące cudzoziemca, którego dane zostały 

wprowadzone do SIS dla celów odmowy wjazdu na obszar Schengen; 
 – art. 32 decyzji 533/2007 – wpisy dotyczące osób zaginionych (odnalezienia – na skutek 

wglądu do danych SIS – osoby poszukiwanej jako zaginiona); 
 – art. 34 decyzji 533/2007 – wpisy dotyczące osób, których obecność jest wymagana do celów 

prawnych (odnalezienia na skutek wglądu do danych SIS osoby poszukiwanej w celu usta-
lenia miejsca pobytu);

 – art. 36 decyzji 533/2007 – wpisy dotyczące osób lub przedmiotów wprowadzone do celów 
kontroli niejawnych lub kontroli szczególnych (odnalezienia – na skutek wglądu do danych 
SIS – osoby lub przedmiotu, których dane zostały wprowadzone do SIS w celu niejawnej 
kontroli lub szczególnej kontroli);

 – art. 38 decyzji 533/2007 – wpisy dotyczące przedmiotów przeznaczonych do zajęcia lub 
wykorzystania jako dowód w postępowaniu karnym (odnalezienia – na skutek wglądu do 
danych SIS – przedmiotu poszukiwanego w celu zajęcia lub wykorzystania jako dowód  
w postępowaniu karnym);

 – osoby, których dane zostały wprowadzone do SIS jako alias lub tożsamość niepotwierdzona 
lub tożsamość przywłaszczona.
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2. Decyzja Rady 2007/533 WSiSW

Artykuł 26
Cele i warunki dokonywania wpisów
1. Dane osób poszukiwanych w celu aresztowania ich i wydania na podstawie europejskiego na-

kazu aresztowania lub osób poszukiwanych w celu aresztowania ich i ekstradycji są wprowa-
dzane na wniosek właściwego organu sądowego państwa członkowskiego wydającego nakaz.

2. Dane osób poszukiwanych w celu aresztowania ich i wydania są wprowadzane również na 
podstawie nakazów aresztowania wydawanych zgodnie z umowami, które Unia Europejska 
zawarła z państwami trzecimi na podstawie art. 24 i 38 Traktatu UE w celach związanych 
z wydawaniem osób na podstawie nakazu aresztowania i które przewidują przekazywanie 
takiego nakazu aresztowania za pośrednictwem Systemu Informacyjnego Schengen.

Artykuł 27
Dane dodatkowe dotyczące osób poszukiwanych w celu aresztowania ich i wydania
1. Jeżeli osoba jest poszukiwana w celu aresztowania jej i wydania na podstawie europejskiego 

nakazu aresztowania, państwo członkowskie wydające nakaz wprowadza do SIS II kopię 
oryginału europejskiego nakazu aresztowania.

2. Państwo członkowskie wydające nakaz może wprowadzić do systemu kopię tłumaczenia 
europejskiego nakazu aresztowania na co najmniej jeden z języków urzędowych instytucji 
Unii Europejskiej.

Artykuł 28
Informacje uzupełniające o osobach poszukiwanych w celu aresztowania ich i wydania

Państwo członkowskie, które wprowadziło do SIS II wpis mający doprowadzić do aresz-
towania i wydania osoby, przekazuje informacje, o których mowa w art. 8 ust. 1 decyzji ra-
mowej 2002/584/WSiSW, wszystkim państwom członkowskim w drodze wymiany informacji 
uzupełniających.
Artykuł 29
Informacje uzupełniające o osobach poszukiwanych w celu aresztowania ich i ekstradycji
1. Państwo członkowskie, które wprowadziło do SIS II wpis mający doprowadzić do ekstrady-

cji, przekazuje wszystkim państwom członkowskim w drodze wymiany informacji dodatko-
wych następujące dane:
a) organ, który wydał wniosek o aresztowanie;
b) informacja, czy istnieje nakaz aresztowania lub dokument mający identyczny skutek 

prawny lub podlegający wykonaniu wyrok;
c) kategoria i kwalifikacja prawna przestępstwa;
d) opis okoliczności, w których przestępstwo zostało popełnione, w tym czas, miejsce oraz 

forma udziału osoby, w odniesieniu do której wpis został wprowadzony, w popełnieniu 
przestępstwa;

e) w zakresie, w jakim jest to możliwe, konsekwencje popełnienia przestępstwa;
f) wszelkie inne informacje użyteczne lub niezbędne do tego, by wykonać czynności 

wymagane we wpisie.
2. Dane, o których mowa w ust. 1, nie są przekazywane, jeżeli dane, o których mowa w art. 27 

i 28, zostały już dostarczone i zostały uznane przez dane państwo za wystarczające do tego, 
by wykonać czynności wymagane we wpisie.
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Artykuł 30
Przekształcanie wpisów dotyczących osób poszukiwanych w celu aresztowania ich i wy-
dania lub ekstradycji

Jeżeli aresztowanie nie może dojść do skutku, z uwagi na odmowę przez wezwane pań-
stwo członkowskie zgodnie z procedurami dotyczącymi wprowadzania znaczników określony-
mi w art. 24 lub 25 albo z uwagi na to, iż nie zakończyło się dochodzenie w związku z wpisem 
wymagającym aresztowania i ekstradycji osoby, wezwane państwo uznaje dany wpis za doty-
czący podania miejsca pobytu danej osoby.
Artykuł 31
Wykonanie działania na podstawie wpisu dotyczącego osoby poszukiwanej w celu aresz-
towania jej i wydania lub ekstradycji
1. W przypadkach, w których ma zastosowanie decyzja ramowa 2002/584/WSiSW, wpis do-

konany w SIS II zgodnie z art. 26 w połączeniu z danymi dodatkowymi, o których mowa 
w art. 27, stanowią europejski nakaz aresztowania wydany zgodnie z decyzją ramową 
2002/584/WSiSW i mają taki sam skutek. 

2. Jeżeli decyzja ramowa 2002/584/WSiSW nie ma zastosowania, wpis dokonany w SIS II 
zgodnie z art. 26 i art. 29 ma taki sam skutek prawny, co wniosek o tymczasowe areszto-
wanie wydany na podstawie art. 16 Europejskiej konwencji o ekstradycji z dnia 13 grudnia 
1957 r. lub art. 15 Traktatu o unii Beneluksu dotyczącego ekstradycji i wzajemnej pomocy 
w sprawach karnych z dnia 27 czerwca 1962 r.

Artykuł 32
Cele i warunki dokonywania wpisów
1. Dane osób zaginionych, które powinny być objęte ochroną lub osób, których miejsce prze-

bywania należy ustalić, są wprowadzane do SIS II na wniosek właściwego organu państwa 
członkowskiego dokonującego wpisu.

2. Wprowadzane mogą być następujące kategorie osób zaginionych:
a) osoby zaginione, które powinny być objęte ochroną:

(i) dla ich własnej ochrony;
(ii) w celu zapobiegania zagrożeniom oraz;

b) osoby zaginione, które nie muszą być objęte ochroną.
3. Ustęp 2 lit. a) ma zastosowanie wyłącznie do osób, które muszą zostać przymusowo umiesz-

czone w odpowiedniej placówce w wyniku decyzji podjętej przez właściwy organ.
4. Ustęp 1, 2 i 3 mają zastosowanie w szczególności do nieletnich.
5. Państwa członkowskie zapewniają, by dane wprowadzane do SIS II wskazywały, do której  

z kategorii wymienionych w ust. 2 należy dana zaginiona osoba.
Artykuł 33
Wykonanie działań na podstawie wpisu
1. W przypadku odnalezienia osoby, o której mowa w art. 32, właściwe organy powiadamiają, 

z zastrzeżeniem ust. 2, państwo członkowskie, które dokonało wpisu o miejscu pobytu tej 
osoby. Organy te, w przypadkach, o których mowa w art. 32 ust. 2 lit. a) mogą umieścić tę 
osobę w bezpiecznym miejscu, aby uniemożliwić jej kontynuowanie podróży, jeżeli upraw-
nia je do tego prawo krajowe.

2. Dane odnalezionej pełnoletniej osoby zaginionej mogą być przekazywane między jednost-
kami innymi niż właściwe organy tylko za zgodą tej osoby. Właściwe organy mogą jednak 
przekazać informacje o usunięciu wpisu z powodu odnalezienia danej osoby zainteresowa-
nemu, który zgłosił jej zaginięcie.

Artykuł 34
Cele i warunki dokonywania wpisów

Aby zapewnić informację o miejscu zamieszkania lub pobytu, państwa członkowskie 
wprowadzają do SIS II na wniosek właściwego organu dane dotyczące:
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a) świadków;
b) osób wezwanych do stawiennictwa przed organami sądowymi w związku z postępowaniem 

karnym lub w tym celu poszukiwanych, aby złożyły wyjaśnienia w sprawie czynów, za które 
są ścigane;

c) osób, którym ma zostać doręczony wyrok sądowy lub inne dokumenty związane z postępo-
waniem karnym, po to by złożyły wyjaśnienia w sprawie czynów, za które są ścigane;

d) osób, którym ma zostać doręczone wezwanie do stawienia się w celu odbycia kary pozba-
wienia wolności.

Artykuł 35
Wykonanie działania na podstawie wpisu

Wymagane informacje są przekazywane w drodze wymiany informacji uzupełniających 
państwu członkowskiemu, które o nie wystąpiło.
Artykuł 36
Cele i warunki dokonywania wpisów
1. Dane osób lub pojazdów, jednostek pływających, statków powietrznych i kontenerów są 

wprowadzane zgodnie z prawem krajowym państwa członkowskiego, które dokonuje wpi-
su, do celów kontroli niejawnych lub kontroli szczególnych zgodnie z art. 37 ust. 4.

2. Wpisu takiego można dokonać w celu ścigania przestępstw oraz zapobiegania zagrożeniom 
bezpieczeństwa publicznego: 
a) jeżeli istnieją wyraźne oznaki, że dana osoba ma zamiar popełnić lub popełnia poważne 

przestępstwo, takie jak przestępstwa, o których mowa w art. 2 ust. 2 decyzji ramowej 
2002/584/WSiSW; lub

b) jeżeli ogólna ocena danej osoby, zwłaszcza w świetle wcześniej popełnionych prze-
stępstw, daje powód do przypuszczenia, że osoba ta będzie popełniać także w przyszłości 
poważne przestępstwa, takie jak przestępstwa, o których mowa w art. 2 ust. 2 decyzji 
ramowej 2002/584/WSiSW.

3. Ponadto wpisu można dokonać zgodnie z prawem krajowym na wniosek organów odpowie-
dzialnych za bezpieczeństwo narodowe, jeżeli istnieją konkretne przesłanki wskazujące, że 
informacje określone w art. 37 ust. 1 są niezbędne do zapobieżenia poważnemu zagroże-
niu stwarzanemu przez daną osobę lub innym poważnym zagrożeniom wewnętrznego i ze-
wnętrznego bezpieczeństwa narodowego. Państwo członkowskie dokonujące wpisu zgodnie 
z niniejszym ustępem powiadamia o tym pozostałe państwa członkowskie. Każde państwo 
członkowskie określa, którym organom przekazywane są takie informacje.

4. Wpisy dotyczące pojazdów, jednostek pływających, statków powietrznych i kontenerów mogą 
być dokonywane, jeżeli istnieją wyraźne oznaki, że są one związane z poważnymi przestęp-
stwami, o których mowa w ust. 2, lub z poważnymi zagrożeniami, o których mowa w ust. 3.

Artykuł 37
Wykonanie działania na podstawie wpisu
1. W celu przeprowadzania kontroli niejawnych lub kontroli szczególnych wszystkie lub nie-

które z poniższych informacji są gromadzone i przekazywane organowi dokonującemu wpi-
su, gdy na obszarze państwa członkowskiego prowadzone są kontrole graniczne lub inne 
kontrole policyjne i celne:
a) fakt odnalezienia osoby lub pojazdu, jednostki pływającej, statku powietrznego lub kon-

tenera, których dotyczy wpis;
b) miejsce, czas lub przyczyny kontroli;
c) trasa i cel podróży;
d) osoby towarzyszące danej osobie lub osoby przewożone pojazdem, jednostką pływającą 

lub statkiem powietrznym, co do których istnieją uzasadnione podejrzenia, że pozostają 
one w związku z osobami, których dotyczy wpis;
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e) wykorzystane: pojazd, jednostka pływająca, statek powietrzny lub kontener;
f) przewożone przedmioty;
g) okoliczności, w jakich osoba lub pojazd, jednostka pływająca, statek powietrzny lub kon-

tener zostały znalezione.
2. Informacje określone w ust. 1 są przekazywane w drodze wymiany informacji uzupełnia-

jących.
3. W celu uzyskania informacji, o których mowa w ust. 1, państwa członkowskie podejmują 

niezbędne kroki dla zachowania niejawnego charakteru takiej kontroli.
4. Podczas kontroli szczególnych osoby, pojazdy, jednostki pływające, statki powietrzne, kon-

tenery oraz przewożone przedmioty mogą zostać przeszukane zgodnie z prawem krajowym 
w celach, o których mowa w art. 36. Jeżeli kontrole szczególne nie są dopuszczalne w świe-
tle prawa państwa członkowskiego, są one automatycznie zastępowane w tym państwie 
członkowskim kontrolami niejawnymi.

Artykuł 38
Cele i warunki dokonywania wpisów
3. Dane dotyczące przedmiotów poszukiwanych w celu ich zajęcia lub wykorzystania jako do-

wód w postępowaniu karnym są wprowadzane do SIS II.
4. Wprowadza się następujące kategorie łatwych do zidentyfikowania przedmiotów:

a) pojazdy silnikowe o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3, jednostki pływające 
i statki powietrzne;

b) przyczepy i naczepy o masie własnej przekraczającej 750 kg, przyczepy turystyczne, 
urządzenia przemysłowe, silniki przyczepne i kontenery;

c) broń palna;
d) blankiety dokumentów urzędowych, które zostały skradzione, przywłaszczone lub utra-

cone;
e) wydane dokumenty tożsamości, takie jak: paszporty, dowody tożsamości, prawa jazdy, 

dokumenty pobytowe i dokumenty podróży, które zostały skradzione, przywłaszczone, 
utracone lub unieważnione;

f) dowody rejestracyjne i tablice rejestracyjne pojazdów, które zostały skradzione, przy-
właszczone, utracone lub unieważnione;

g) banknoty (o spisanych numerach);
h) papiery wartościowe i środki płatnicze, takie jak: czeki, karty kredytowe, obligacje, ak-

cje i dokumenty potwierdzające udział, które zostały skradzione, przywłaszczone, utra-
cone lub unieważnione.

3. Techniczne zasady wpisywania, aktualizowania, usuwania i przeszukiwania danych, o których 
mowa w ust. 2, są określane  zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 67, bez uszczerbku 
dla przepisów aktu ustanawiającego organ zarządzający.

Artykuł 39
Wykonanie działania na podstawie wpisu
1. Jeżeli wyszukiwanie w systemie wykaże istnienie wpisu dotyczącego przedmiotu, który zo-

stał znaleziony, organ, który stwierdził zgodność wpisu z przedmiotem, zgłasza ten fakt 
organowi, który dokonał wpisu, tak by ustalić konieczne działania. W tym celu dopuszcza 
się także przekazywanie danych osobowych zgodnie z niniejszą decyzją.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są przekazywane w ramach wymiany informacji uzu-
pełniających.

3. Państwo członkowskie, które odnalazło dany przedmiot, podejmuje działania zgodnie z pra-
wem krajowym.

Decyzja Rady 2007/533 WSiSW
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3. Warunki dokonywania wpisów dotyczących 
odmowy pozwolenia na wjazd lub pobyt

Warunki dokonywania wpisów dotyczących odmowy pozwolenia na wjazd lub pobyt zo-
stały określone w rozporządzeniu (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia  
20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania systemu informacyj-
nego Schengen drugiej generacji (SIS II). 
Art. 24
1. Dane dotyczące obywateli państw trzecich, w odniesieniu do których został dokonany wpis 

w celu odmowy pozwolenia na wjazd lub pobyt, wprowadza się na podstawie krajowego 
wpisu wynikającego z decyzji podjętej na podstawie indywidualnej oceny przez właściwe 
organy administracyjne lub sądy zgodnie z zasadami proceduralnymi określonymi w prawie 
krajowym. Postępowanie odwoławcze w sprawie takich decyzji jest prowadzone zgodnie  
z przepisami krajowymi.

2. Wpisu dokonuje się, jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1, jest uzasadniona zagrożeniem 
dla porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub bezpieczeństwa narodowego, 
jakie może stwarzać obecność danego obywatela państwa trzeciego na terytorium państwa 
członkowskiego. Sytuacja taka ma miejsce w szczególności w przypadku:
a) obywatela państwa trzeciego, który został skazany w państwie członkowskim za przestęp-

stwo zagrożone karą pozbawienia wolności powyżej jednego roku;
b) obywatela państwa trzeciego, co do którego istnieją uzasadnione powody, by sądzić, że 

popełnił poważne przestępstwa, lub co do którego istnieją poważne przesłanki, by sądzić, 
że zamierza on takie przestępstwa popełnić na terytorium państwa członkowskiego.

3. Wpisu można również dokonać, jeżeli decyzja, o której mowa w ust. 1, jest uzasadniona 
tym, że obywatel państwa trzeciego został poddany środkom obejmującym deportację, od-
mowę pozwolenia na wjazd lub wydalenie, które nie zostały unieważnione ani zawieszone  
i w których zawarte są lub którym towarzyszą zakaz wjazdu lub, stosownie do sytuacji, 
zakaz pobytu, z uwagi na naruszenie krajowych przepisów dotyczących wjazdu lub pobytu 
obywateli państw trzecich.

4. Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do osób, o których mowa w art. 26.
5. Komisja dokonuje przeglądu stosowania niniejszego artykułu w terminie trzech lat od daty 

określonej w art. 55 ust. 2. Na podstawie tego przeglądu, Komisja korzystając ze swojego 
prawa inicjatywy określonego w Traktacie, przedstawia konieczne wnioski w sprawie zmia-
ny przepisów niniejszego artykułu, tak aby osiągnąć wyższy poziom harmonizacji kryteriów 
dokonywania wpisów.
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4. Okres przechowywania wpisów 
dotyczących osób i przedmiotów w SIS II

Okres przechowywania wpisów dotyczących osób w SIS II określają art. 44 decyzji 
533/2007 i art. 29 rozporządzenia 1987/2006.
1. Wpisy dotyczące osób wprowadzane do SIS II zgodnie z niniejszą decyzją są przechowywa-

ne wyłącznie przez okres konieczny do osiągnięcia celów, w których zostały wprowadzone.
2. Państwo członkowskie, które dokonało wpisu, w terminie trzech lat od daty jego dokonania 

w SIS II weryfikuje potrzebę jego zachowania. W przypadku wpisów dotyczących osób, 
które zostały dokonane zgodnie z art. 36, okres ten wynosi rok.

3. Każde państwo członkowskie ustanawia w stosownych przypadkach krótsze terminy weryfi-
kacji, zgodnie ze swoim prawem krajowym.

4. W trakcie okresu weryfikacji państwo członkowskie dokonujące wpisu może, na podstawie 
wszechstronnej i indywidualnej oceny, która podlega rejestracji, podjąć decyzję o dłuższym 
przechowywaniu wpisu, o ile jest to konieczne do celów, w których wpis ten został dokona-
ny. W takim przypadku ust. 2 ma zastosowanie również do przedłużenia okresu przechowy-
wania. Wszelkie informacje o przedłużeniu okresu przechowywania wpisu są przekazywane 
do CS-SIS.

5. Po upływie okresu weryfikacji, o którym mowa w ust. 2, wpisy usuwane są automatycz-
nie poza przypadkami, gdy państwo członkowskie, które dokonało wpisu, przekazało do  
CS-SIS informację o przedłużeniu okresu przechowywania wpisu, zgodnie z ust. 4. CS-SIS 
automatycznie informuje państwa członkowskie z czteromiesięcznym wyprzedzeniem o za-
planowanym usunięciu danych z systemu.

6. Państwa członkowskie przechowują statystyki dotyczące liczby wpisów, których okres prze-
chowywania został przedłużony zgodnie z ust. 4.

Okres przechowywania wpisów dotyczących przedmiotów w SIS II określa art. 45 
decyzji 533/2007.
1. Wpisy dotyczące przedmiotów wprowadzane do SIS II zgodnie z niniejszą decyzją są prze-

chowywane wyłącznie przez okres konieczny do osiągnięcia celów, w których zostały wpro-
wadzone.

2. Wpisy dotyczące przedmiotów wprowadzone zgodnie z art. 36 przechowywane są przez 
okres nieprzekraczający pięciu lat.

3. Wpisy dotyczące przedmiotów wprowadzone zgodnie z art. 38 przechowywane są przez 
okres nieprzekraczający dziesięciu lat.

4. Okresy przechowywania danych określone w ust. 2 i 3 mogą być przedłużone, o ile wyma-
gają tego cele, w których dokonano wpisu. W takim przypadku ust. 2 i 3 mają zastosowanie 
również do przedłużenia okresu przechowywania.
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5. Krajowe organy/służby uprawnione 
do dokonania wpisów dotyczących  
poszczególnych kategorii w SIS II 

Przepisy decyzji 533/2007  
lub rozporządzenia 1987/2006  
określające cel wpisu w SIS II

Organy/służby uprawnione do dokonania 
wpisu w SIS II zgodnie z brzemieniem 
ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale 
Rzeczypospolitej Polskiej w SIS oraz VIS 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1203)

 – art. 26 decyzji 533/2007 – wpisy dotyczące 
osoby poszukiwanej do tymczasowego 
aresztowania w celu ekstradycji lub 
przekazania

sąd, prokuratura

 – art. 24 rozporządzenia 1987/2006 – wpisy 
dotyczące cudzoziemca, którego dane zostały 
wprowadzone do SIS dla celów odmowy 
wjazdu na obszar Schengen

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

 – art. 32  decyzji 533/2007 – wpisy dotyczące 
osób zaginionych (odnalezienia osoby 
poszukiwanej na skutek wglądu do danych SIS 
jako zaginiona)

Policja

 – art. 34  decyzji 533/2007 – wpisy dotyczące 
osób, których obecność jest wymagana do 
celów prawnych (odnalezienia na skutek 
wglądu do danych SIS osoby poszukiwanej  
w celu ustalenia miejsca pobytu)

sąd, prokuratura

 – art. 36  decyzji 533/2007 – niejawna 
kontrola w celu ścigania przestępstw oraz 
zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa 
publicznego; wpisy dotyczące osób lub 
pojazdów silnikowych o pojemności silnika 
przekraczającej 50 cm3, statków wodnych, 
statków powietrznych i kontenerów w celu 
przeprowadzenia niejawnej kontroli

Policja, organy kontroli skarbowej, Straż 
Graniczna, Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Żandarmeria Wojskowa, 
Centralne Biuro Antykorupcyjne

 – art. 36  decyzji 533/2007 – szczególna 
kontrola w celu ścigania przestępstw oraz 
zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa 
publicznego; wpisy dotyczące osób lub 
pojazdów silnikowych o pojemności silnika 
przekraczającej 50 cm3, statków wodnych, 
statków powietrznych i kontenerów w celu 
przeprowadzania szczególnej kontroli

Policja, organy kontroli skarbowej, 
Straż Graniczna, Służba Celna,  Agencja 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmeria 
Wojskowa, Centralne Biuro Antykorupcyjne
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6. Kategorie danych wprowadzonych do SIS II

1. Informacje o osobach, o których mowa w art. 26, 32, 34 oraz art. 36 ust. 2 i 3 decyzji 
533/2007 oraz w art. 24 rozporządzenia 1987/2006, wpisane do SIS II, zawierają następu-
jące dane:
− nazwisko(-a) i imię (imiona), nazwisko(-a) rodowe, poprzednio używane imiona/nazwi-

ska oraz wszelkie pseudonimy, które mogą być wpisywane oddzielnie;
− wszelkie szczególne, obiektywne cechy fizyczne niepodlegające zmianom;
− miejsce i data urodzenia;
− płeć, fotografie, odciski palców, obywatelstwo(-a);
− informacja, czy dana osoba jest uzbrojona, agresywna lub czy jest uciekinierem;
− powód wpisu, organ dokonujący wpisu;
− odesłanie do decyzji będącej powodem wpisu;
− działania, jakie należy podjąć;
− odsyłacz lub odsyłacze do innych wpisów dokonanych w SIS II, określone w art. 52;
− rodzaj przestępstwa (nie dotyczy wpisów wobec osób z art. 24 rozporządzenia 1987/2006).

Utworzenie wpisu dotyczącego osoby jest możliwe tylko wówczas, gdy zostaną wprowa-
dzone dane niezbędne do funkcjonowania takiego wpisu, czyli: nazwisko(-a) i imię (imiona), 
nazwisko(-a) rodowe, poprzednio używane imiona/nazwiska, wszelkie pseudonimy, które mogą 
być wpisywane oddzielnie, oraz płeć. Inne dane są fakultatywne – nie warunkują utworzenia 
wpisu, jednak ze względu na jakość danych SIS II oraz w celu przyspieszenia podjęcia działań 
wnioskowanych we wpisie należy wprowadzać możliwie jak najwięcej informacji. W przy-
padku posiadania przez jednostkę organizacyjną Policji, prowadzącą poszukiwania, informacji  
o okolicznościach wymagających dodania ostrzeżenia (np. uzbrojony/niebezpieczny/zbiegły) 
i cechach charakterystycznych osoby poszukiwanej, należy przekazać takie informacje sądowi/
prokuraturze dokonującym wpisów z art. 26 decyzji 533/2007. Umożliwi to wymienionym 
organom dokonanie wpisu w SIS II zawierającego kompletne dane, przyczyni się do właściwej 
identyfikacji osoby poszukiwanej, a także wpłynie w znaczący sposób na bezpieczeństwo poli-
cjantów wykonujących czynności wobec tej osoby.
2. Dane dotyczące osób wprowadzone przez Policję do SIS II (art. 32, 36 decyzji 533/2007).

Policja dokonuje wpisów do SIS II z art. 32 decyzji 533/2007 (osoby zaginione) po-
przez KSIP, skąd następuje ich automatyczna replikacja do SIS II. Sposób postępowania Policji  
w przypadku osób zaginionych, w tym dokonywanie rejestracji danych z tym związa-
nych do bazy danych KSIP, określa zarządzenie nr 124 Komendanta Głównego Policji  
z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie prowadzenia przez Policję poszukiwania osoby zaginio-
nej oraz postępowania w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości lub znale-
zienia nieznanych zwłok oraz szczątków ludzkich (Dz. Urz. KGP poz. 29, z późn. zm.). Do 
przedmiotowego zarządzenia wprowadzono nowe zapisy, które mają zapewnić podjęcie jak 
najszybszych działań na terenie krajów należących do strefy Schengen w przypadku zaginięcia 
osoby zakwalifikowanej do kategorii I. Jeśli zaginięcie osoby zakwalifikowanej do katego-
rii I może mieć związek z wyjazdem na terytorium państwa należącego do obszaru Schen-
gen lub w trakcie wykonywania czynności poszukiwawczych uzyskano wiarygodną infor-
mację wskazującą na pobyt osoby zaginionej na terytorium państwa należącego do obszaru 
Schengen, jednostka Policji prowadząca sprawę przesyła informację dotyczącą zaginięcia 
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osoby bezpośrednio do biura Komendy Głównej Policji właściwego do koordynowania 
poszukiwań międzynarodowych z jednoczesnym powiadomieniem oficera kontaktowe-
go. Po otrzymaniu informacji pracownik Biura SIRENE sporządza odpowiedni formularz  
z pełnym opisem zdarzenia i przesyła go do wszystkich krajów należących do strefy Schen-
gen. Rozwiązanie to umożliwia natychmiastową wymianę informacji i przekazanie danych, 
które mają ułatwić poszukiwanie osób należących do grupy tzw. wysokiego ryzyka, w tym 
małoletnich. 

Policja dokonuje również wpisów do SIS II z art. 36 decyzji 533/2007 (szczególna 
kontrola/niejawna kontrola osób). Nie są one jednak automatycznie replikowane z KSIP do  
SIS II, a wprowadzane ręcznie do SIS II przez właściwą komórkę organizacyjną KGP. Procedu-
rę dotyczącą wprowadzania wpisów z art. 36 decyzji 533/2007 przez Policję reguluje decyzja  
nr 294 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie dokonywania wpi-
sów danych osób lub przedmiotów do Systemu Informacyjnego Schengen na potrzeby nie-
jawnego nadzorowania lub kontroli w celu ścigania przestępstw oraz zapobiegania zagroże-
niom bezpieczeństwa publicznego (Dz. Urz. KGP z 2013 r. poz. 53). Funkcjonariusz Policji 
wykonujący czynności służbowe, podczas których ujawniono okoliczności uzasadniające do-
konanie wpisu danych w SIS II na potrzeby szczególnej niejawnej kontroli, dokumentuje je  
w formie notatki służbowej. Na jej podstawie wypełnia odpowiednią kartę wpisu danych SIS. 
We właściwej komórce organizacyjnej KGP dokonuje się formalnej kontroli karty wpisu da-
nych SIS, a następnie wpisu do SIS II zawartych w niej danych. Przedmioty, o których mowa 
w art. 36, 38 decyzji 533/2007 oraz zakres informacji dla wybranych kategorii przedmiotów,  
tj. pojazdów silnikowych o pojemności przekraczającej 50 cm3, przyczep i naczep o masie wła-
snej przekraczającej 750 kg, przyczep turystycznych, przedstawiono w poniższej tabeli:

SAMOCHÓD

Dane obligatoryjne: Dane fakultatywne:

1) podstawa prawna wpisu
2) czynności do podjęcia
3) data wygaśnięcia wpisu
4) rodzaj pojazdu
5) marka
6) model oraz jedno z następujących pól:

 – numer rejestracyjny pojazdu lub
 – numer VIN albo numer nadwozia,  

podwozia lub ramy

1) kraj rejestracji
2) kolor/kolory
3) ostrzeżenia
4) rok produkcji
5) zestaw oznaczeń RFID
6) zdjęcie

BROŃ

Dane obligatoryjne: Dane fakultatywne:

1) podstawa prawna wpisu
2) czynności do podjęcia
3) data wygaśnięcia wpisu
4) rodzaj 
5) numer broni
6) marka broni

1) kaliber
2) model broni
3) zestaw oznaczeń RFID
4) zdjęcie
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BANKNOT

Dane obligatoryjne: Dane fakultatywne:

1) podstawa prawna wpisu
2) czynności do podjęcia
3) data wygaśnięcia wpisu
4) waluta 
5) nominał
6) numer

1) inny numer identyfikacyjny banknotu
2) oznaczenie sposobu zabezpieczeń
3) zdjęcie

WYDANY DOKUMENT TOŻSAMOŚCI

Dane obligatoryjne: Dane fakultatywne:

1) podstawa prawna wpisu
2) czynności do podjęcia
3) data wygaśnięcia wpisu
4) rodzaj dokumentu 
5) kraj wydania dokumentu
6) data zgłoszenia utraty dokumentu

oraz jedno z następujących pól:
 – nazwisko i data urodzin posiadacza 

dokumentu lub
 – nazwisko posiadacza dokumentu  

i numer 1 dokumentu

1) imię posiadacza dokumentu
2) data urodzenia
3) miejsce wydania dokumentu
4) data wydania dokumentu
5) seria i numer, numer dokumentu
6) zdjęcie

Policja dokonuje także wpisów do SIS II zgodnie z art. 38 decyzji 533/2007 (przed-
mioty). Dane dotyczące poszukiwanych przedmiotów wprowadzone przez Policję do KSIP są 
automatycznie replikowane do SIS II. Policja jest odpowiedzialna za wprowadzenie do SIS II 
wpisów dotyczących przedmiotów podlegających zajęciu w celu wykorzystania jako dowód  
w postępowaniu karnym, utraconych w wyniku przestępstwa lub wykroczenia (wpisy tzw. pro-
cesowe). Część danych wprowadzanych przez Policję jest automatycznie zreplikowana z KSIP 
do SIS II. Dlatego też jakość danych umieszczonych w KSIP bezpośrednio przekłada się na 
jakość danych w SIS II. Wprowadzając wszelkie informacje, należy pamiętać o tym, by zapew-
nić ich prawidłowość, zupełność, aktualność i zgodność z prawem, czyli szeroko rozumianą 
wysoką jakość. Mimo że nie wszystkie pola są obligatoryjne do uzupełnienia, zasadne jest, by 
wprowadzając wpis, podawać możliwie największą liczbą informacji. Ułatwi to np. prawidło-
wą identyfikację osób/przedmiotów.

Kategorie danych wprowadzonych do SIS II
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7. Procedury postępowania policjanta  
w przypadku odnalezienia osoby  

lub przedmiotu   

Po dokonaniu sprawdzenia osoby poprzez SPP (Patrol lub SWD – Punkt sprawdzeń SPP) 
może się wyświetlić odpowiedź zawierająca informację, że tożsamość kontrolowanej osoby 
to alias, tożsamość niepotwierdzona lub tożsamość przywłaszczona. W przypadku otrzymania 
takiej odpowiedzi należy zachować szczególną ostrożność, gdyż może się okazać, że kontro-
lowana osoba nie jest faktycznie poszukiwana, lecz pokrzywdzona przywłaszczeniem jej toż-
samości. Takie sytuacje należy zawsze wyjaśnić z biurem SIRENE. Dokonując sprawdzenia  
w SPP (Patrol lub SWD – Punkt sprawdzeń SPP), trzeba zwrócić szczególną uwagę w sytuacji, 
gdy kontrolowana osoba, figurująca w SIS II, legitymuje się polskim dokumentem tożsamo-
ści, a jej dane nie występują w systemie CEL – wyłączając błąd techniczny systemu, możemy 
mieć do czynienia z dokumentem wystawionym na fałszywe dane i w efekcie z aliasem osoby 
poszukiwanej. Aby zminimalizować ryzyko niesłusznego zatrzymania i długotrwałych kontroli 
w kraju i za granicą, wprowadzono możliwość poddania się przez osobę pokrzywdzoną pro-
cedurze tożsamości przywłaszczonej. W wyniku przedmiotowej procedury szczegółowe dane 
identyfikacyjne osoby, w tym załączone materiały identyfikacyjne, znajdą się w systemie i będą 
dostępne dla wszystkich państw uczestniczących w SIS II. Procedura polega na:
 – zebraniu od osoby pokrzywdzonej przywłaszczeniem tożsamości i za jej zgodą informacji 

niezbędnych do wypełniania formularza tożsamości przywłaszczonej;
 – pobraniu, za zgodą osoby pokrzywdzonej przywłaszczeniem tożsamości, jej odbitek linii 

papilarnych oraz wykonaniu jej fotografii;
 – odebraniu od osoby pokrzywdzonej przywłaszczeniem tożsamości oświadczenia o wyraże-

niu zgody na uzupełnienie danych SIS II o jej dane.
Zebrane ww. informacje, materiały oraz oświadczenie powinny być przekazane do Biura 

SIRENE, które podejmuje dalsze właściwe działania – kontaktuje się z Biurem SIRENE pań-
stwa – właściciela wpisu i przesyła tam zebrane materiały, lub w przypadku wpisu polskiego 
– samodzielnie uzupełnia wpis o odbitki linii papilarnych i zdjęcia osoby pokrzywdzonej przy-
właszczeniem jej tożsamości.
Procedura postępowania w przypadku odnalezienia osoby poszukiwanej do tymczasowe-
go aresztowania w celu ekstradycji lub przekazania
1. W przypadku odnalezienia na skutek wglądu do danych SIS osoby, wobec której dokonano 

wpisu danych, na podstawie art. 26 decyzji, policjant obowiązany jest:
1) potwierdzić tożsamość osoby poszukiwanej, zatrzymać i doprowadzić do właściwej jed-

nostki organizacyjnej Policji;
2) wypełnić formularz odnalezienia osoby;
3) wystąpić do Biura SIRENE o przesłanie informacji uzupełniających poprzez zaznaczenie 

właściwego pola w formularzu odnalezienia osoby w przypadku, gdy jest to niezbędne do 
podjęcia odpowiednich działań, w tym dokonania identyfikacji osoby;

4) przekazać wypełniony formularz odnalezienia osoby dyżurnemu właściwej jednostki 
organizacyjnej Policji;
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5) sporządzić dokumentację niezbędną do osadzenia osoby w policyjnych pomieszczeniach 
przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia albo 
w innym właściwym w danym przypadku miejscu prawnej izolacji.

2. Dyżurny właściwej jednostki organizacyjnej Policji obowiązany jest:
1) zweryfikować poprawność wypełnienia formularza odnalezienia osoby oraz zgodność 

zawartych w nim treści z danymi SIS;
2) potwierdzić wyżej wskazaną weryfikację poprzez złożenie podpisu na formularzu odna-

lezienia osoby:
3) poinformować niezwłocznie Biuro SIRENE o przypadku odnalezienia osoby na skutek 

wglądu do danych SIS poprzez przesłanie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 
faksu, formularza odnalezienia osoby;

4) poinformować niezwłocznie o zatrzymaniu osoby poszukiwanej dyżurującego prokura-
tora właściwej Prokuratury Okręgowej z podaniem w szczególności danych osobowych 
osoby zatrzymanej, czasu, miejsca i okoliczności zatrzymania; zgodnie z art. 612 § 2 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, 
z późn. zm.), zwanej dalej kpk, na ewentualną prośbę osoby zatrzymanej będącej oby-
watelem państwa obcego należy umożliwić jej nawiązanie w dostępnej formie kontaktu 
z właściwym urzędem konsularnym lub przedstawicielstwem dyplomatycznym, a jeżeli 
osoba zatrzymana nie posiada żadnego obywatelstwa – umożliwia się kontakt z przedsta-
wicielem państwa, w którym osoba zatrzymana ma stałe miejsce zamieszkania; prośbę 
cudzoziemca należy udokumentować w protokole zatrzymania osoby;

5) skontaktować się z Biurem SIRENE i potwierdzić otrzymanie wypełnionego formularza 
odnalezienia osoby.

3. Nadzór nad właściwym wykonaniem czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, sprawuje kie-
rownik jednostki organizacyjnej Policji, w której czynności te są wykonywane.

4. Biuro SIRENE po otrzymaniu wypełnionego formularza odnalezienia osoby obowiązane jest:
1) zweryfikować zawarte w nim treści pod kątem ich zgodności z danymi SIS;
2) poinformować niezwłocznie państwo, które dokonało wpisu, o odnalezieniu osoby na 

skutek wglądu do danych SIS;
3) przesłać do właściwej jednostki organizacyjnej Policji formularz A wraz z jego tłumacze-

niem na język polski oraz informacje uzupełniające.
5. Policjant wyznaczony do prowadzenia dalszych czynności w sprawie obowiązany jest:

1) przekazać niezwłocznie do właściwej Prokuratury Okręgowej zgromadzoną w sprawie 
dokumentację z czynności podjętych wobec osoby poszukiwanej, w szczególności pro-
tokół zatrzymania osoby, protokoły z dokonanych przeszukań, potwierdzenie tożsamo-
ści osoby, notatkę urzędową dotyczącą okoliczności zatrzymania oraz formularz A wraz  
z jego tłumaczeniem na język polski;

2) poinformować niezwłocznie Biuro SIRENE o zastosowanych wobec osoby poszukiwanej 
środkach zapobiegawczych, a w szczególności o odstąpieniu od ich stosowania.

Procedura postępowania w przypadku odnalezienia na skutek wglądu do danych SIS oso-
by, której dane zostały wprowadzone do SIS jako alias lub tożsamość niepotwierdzona lub 
tożsamość przywłaszczona (art. 26 decyzji)
1. W przypadku odnalezienia na skutek wglądu do danych SIS osoby, której dane zostały wpro-

wadzone do SIS jako alias lub tożsamość niepotwierdzona, policjant obowiązany jest:
1) przeprowadzić czynności zmierzające do identyfikacji osoby;
2) postąpić zgodnie z procedurą określoną w części I załącznika w sytuacji, gdy osoba 

sprawdzana okaże się być tożsama z osobą poszukiwaną;
3) wszcząć procedurę tożsamości przywłaszczonej w przypadku potwierdzenia, że dane 

osoby zostały przywłaszczone.
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2. Procedura tożsamości przywłaszczonej ma na celu zminimalizowanie ryzyka niesłuszne-
go zatrzymania i długotrwałych kontroli w kraju i za granicą osoby pokrzywdzonej przy-
właszczeniem jej tożsamości i polega na:
1) zebraniu od osoby pokrzywdzonej przywłaszczeniem tożsamości i za jej zgodą informacji 

niezbędnych do wypełnienia formularza tożsamości przywłaszczonej;
2) pobraniu odbitek linii papilarnych oraz wykonaniu fotografii tej osoby;
3) odebraniu od osoby pokrzywdzonej przywłaszczeniem tożsamości oświadczenia o wyra-

żeniu zgody na uzupełnienie danych SIS o jej dane;
4) przekazaniu do Biura SIRENE zebranych informacji oraz materiałów, o których mowa 

w pkt 1–3, uzyskanych za zgodą osoby pokrzywdzonej przywłaszczeniem tożsamości,  
w celu podjęcia dalszych właściwych działań;

5) poinformowaniu osoby pokrzywdzonej przywłaszczeniem tożsamości, iż:
a) jej dane będą dostępne wyłącznie w celu ustalenia tożsamości osoby podlegającej kon-

troli i nie będą używane do żadnych innych celów,
b) dane zostaną usunięte najpóźniej w momencie usunięcia odpowiadających im da-

nych SIS,
c) istnieje możliwość wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym 

momencie,
d) przysługuje jej prawo dostępu do danych SIS, możliwość spowodowania wprowa-

dzenia korekt, usunięcia lub uzyskania informacji w związku z danymi SIS jej doty-
czącymi (organ właściwy: centralny organ techniczny Krajowego Systemu Informa-
tycznego),

e) ma ona prawo w każdym późniejszym momencie podjąć decyzję o przekazaniu in-
formacji, o których mowa w pkt 1, oraz o wyrażeniu zgody na przekazanie danych  
i oświadczenia, o których mowa w pkt 2–3.

3. W przypadku odnalezienia na skutek wglądu do danych SIS osoby, której dane zostały wpro-
wadzone do SIS jako tożsamość przywłaszczona, policjant obowiązany jest:
1) sprawdzić, czy Biuro SIRENE jest w posiadaniu materiałów niezbędnych w celu potwier-

dzenia tożsamości osoby;
2) niezwłocznie zwolnić osobę w przypadku potwierdzenia informacji o przywłaszczeniu 

tożsamości, z zastrzeżeniem podjęcia czynności wynikających z odrębnych przepisów 
(w tym np. z kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP lub innych 
przepisów służbowych w zależności od okoliczności dokonania wglądu do danych SIS).

4. Nadzór nad właściwym wykonaniem czynności, o których mowa w ust. 1–3, sprawuje kie-
rownik jednostki organizacyjnej Policji, w której czynności te są wykonywane.

Procedura postępowania w przypadku odnalezienia na skutek wglądu do danych SIS cu-
dzoziemca, którego dane zostały wprowadzone do SIS dla celów odmowy wjazdu na ob-
szar Schengen (art. 24 rozporządzenia)
1. W przypadku odnalezienia na skutek wglądu do danych SIS osoby, wobec której dokonano 

wpisu danych z art. 24 rozporządzenia, policjant obowiązany jest:
1) przeprowadzić kontrolę legalności pobytu cudzoziemca na terytorium RP oraz potwier-

dzić jego tożsamość;
2) w zależności od wyniku przeprowadzonej kontroli podjąć dalsze czynności w sprawie, 

w tym:
a) zatrzymać i doprowadzić osobę do właściwej jednostki organizacyjnej Policji,
b) wypełnić formularz odnalezienia osoby,
c) wystąpić do Biura SIRENE o przesłanie informacji uzupełniających poprzez zazna-

czenie właściwego pola w formularzu odnalezienia osoby w przypadku, gdy jest to 
niezbędne do podjęcia odpowiednich działań, w tym dokonania identyfikacji osoby,
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d) przekazać wypełniony formularz odnalezienia osoby dyżurnemu właściwej jednostki 
organizacyjnej Policji,

e) sporządzić dokumentację niezbędną do osadzenia osoby w policyjnych pomieszcze-
niach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub w innym właściwym w danym przy-
padku miejscu prawnej izolacji,

f) w przypadku rozbieżności danych osobowych z danymi SIS do formularza odnalezie-
nia osoby należy załączyć kopię dokumentu tożsamości zawierającą rozbieżne dane 
osobowe w celu wdrożenia odpowiednich procedur zapewniających aktualizację da-
nych SIS zgodnie ze stanem faktycznym i prawnym.

2. Dyżurny właściwej jednostki organizacyjnej Policji obowiązany jest:
1) zweryfikować poprawność wypełnienia formularza odnalezienia osoby oraz zgodność 

zawartych w nim treści z danymi SIS;
2) potwierdzić wyżej wskazaną weryfikację poprzez złożenie podpisu na formularzu odna-

lezienia osoby;
3) poinformować niezwłocznie Biuro SIRENE o przypadku odnalezienia osoby na skutek 

wglądu do danych SIS poprzez przesłanie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 
faksu, formularza odnalezienia osoby;

4) zgodnie z art. 612 § 2 kpk na ewentualną prośbę osoby zatrzymanej będącej obywatelem 
państwa obcego należy umożliwić jej nawiązanie w dostępnej formie kontaktu z właści-
wym urzędem konsularnym lub przedstawicielstwem dyplomatycznym, a jeżeli osoba 
zatrzymana nie posiada żadnego obywatelstwa – umożliwić kontakt z przedstawicielem 
państwa, w którym osoba zatrzymana ma stałe miejsce zamieszkania; prośbę cudzoziem-
ca należy udokumentować w protokole zatrzymania osoby;

5) skontaktować się z Biurem SIRENE i potwierdzić otrzymanie wypełnionego formularza 
odnalezienia osoby.

3. Nadzór nad właściwym wykonaniem czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, sprawuje kie-
rownik jednostki organizacyjnej Policji, w której czynności te są wykonywane.

4. Biuro SIRENE po otrzymaniu wypełnionego formularza odnalezienia osoby obowiązane jest:
1) zweryfikować zawarte w nim treści pod kątem ich zgodności z danymi SIS;
2) poinformować niezwłocznie państwo, które dokonało wpisu o odnalezieniu osoby na 

skutek wglądu do danych SIS;
3) przesłać do właściwej jednostki organizacyjnej Policji informacje uzupełniające.

5. Jeżeli cudzoziemiec posiada ważny dokument pobytowy lub korzysta ze wspólnotowego pra-
wa do swobodnego przemieszczania się, wpis w SIS nie stanowi samoistnej podstawy do jego 
zatrzymania. W takim przypadku policjant obowiązany jest przeprowadzić kontrolę legalno-
ści pobytu cudzoziemca na terytorium RP oraz wypełnić formularz odnalezienia osoby.

Procedura postępowania w przypadku odnalezienia na skutek wglądu do danych SIS oso-
by poszukiwanej jako zaginiona (art. 32 decyzji)
1. W przypadku odnalezienia na skutek wglądu do danych SIS osoby, wobec której dokonano 

wpisu danych na podstawie art. 32 decyzji, policjant obowiązany jest:
1) w przypadku pełnoletniej osoby zaginionej:

a) potwierdzić tożsamość osoby poszukiwanej i poinformować ją o prowadzonych po-
szukiwaniach,

b) ustalić aktualne miejsce jej pobytu,
c) pobrać od niej oświadczenie osoby poszukiwanej; odmowę złożenia takiego oświad-

czenia policjant dokumentuje w notatce służbowej;
2) w przypadku osoby zaginionej, która dla swojej własnej ochrony lub w celu zapobiegania 

stwarzanym przez nią zagrożeniom powinna zostać oddana do właściwej placówki opie-
kuńczej lub leczniczej, policjant obowiązany jest:

Procedury postępowania policjanta w przypadku odnalezienia osoby lub przedmiotu
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a) doprowadzić osobę do właściwej jednostki organizacyjnej Policji, w szczególności  
w celu potwierdzenia jej tożsamości oraz ustalenia okoliczności związanych z jej po-
bytem na terytorium RP,

b) w zależności od okoliczności, w tym wieku osoby, jej stanu zdrowia, rodzaju wymaga-
nej opieki, umieścić ją we właściwej placówce opiekuńczej lub leczniczej,

c) w przypadku osoby małoletniej niezwłocznie powiadomić sąd rodzinny i opiekuńczy 
o podjętych w sprawie czynnościach.

2. W każdym z wyżej wskazanych przypadków policjant obowiązany jest:
1) wypełnić formularz odnalezienia osoby;
2) wystąpić do Biura SIRENE o przesłanie informacji uzupełniających poprzez zaznaczenie 

właściwego pola w formularzu odnalezienia osoby w przypadku, gdy jest to niezbędne do 
podjęcia odpowiednich działań, w tym dokonania identyfikacji osoby;

3) przekazać wypełniony formularz odnalezienia osoby dyżurnemu właściwej jednostki 
organizacyjnej Policji.

3. Dyżurny właściwej jednostki organizacyjnej Policji obowiązany jest:
1) zweryfikować poprawność wypełnienia formularza odnalezienia osoby oraz zgodność 

zawartych w nim treści z danymi SIS;
2) potwierdzić wyżej wskazaną weryfikację poprzez złożenie podpisu na formularzu odna-

lezienia osoby;
3) poinformować niezwłocznie Biuro SIRENE o przypadku odnalezienia osoby na skutek 

wglądu do danych SIS poprzez przesłanie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 
faksu, formularza odnalezienia osoby;

4) skontaktować się z Biurem SIRENE i potwierdzić otrzymanie wypełnionego formularza 
odnalezienia osoby.

4. Nadzór nad właściwym wykonaniem czynności, o których mowa w ust. 1–3, sprawuje kie-
rownik jednostki organizacyjnej Policji, w której czynności te są wykonywane.

5. Biuro SIRENE po otrzymaniu wypełnionego formularza odnalezienia osób zobowiązane 
jest:
1) zweryfikować zawarte w nim treści pod kątem ich zgodności z danymi SIS;
2) poinformować niezwłocznie państwo, które dokonało wpisu o odnalezieniu osoby na 

skutek wglądu do danych SIS;
3) przesłać do właściwej jednostki organizacyjnej Policji informacje uzupełniające.

Procedura postępowania w przypadku odnalezienia na skutek wglądu do danych SIS oso-
by poszukiwanej w celu ustalenia miejsca pobytu (art. 34 decyzji)
1. W przypadku odnalezienia na skutek wglądu do danych SIS osoby, wobec której dokonano 

wpisu danych na podstawie art. 34 decyzji, policjant obowiązany jest:
1) potwierdzić tożsamość osoby poszukiwanej oraz ustalić jej aktualne miejsce pobytu;
2) sporządzić notatkę urzędową;
3) wypełnić formularz odnalezienia osoby;
4) wystąpić do Biura SIRENE o przesłanie informacji uzupełniających poprzez zaznaczenie 

właściwego pola w formularzu odnalezienia osoby w przypadku, gdy jest to niezbędne do 
podjęcia odpowiednich działań, w tym dokonania identyfikacji osoby;

5) przekazać wypełniony formularz odnalezienia osoby dyżurnemu właściwej jednostki 
organizacyjnej Policji.

2. Dyżurny właściwej jednostki organizacyjnej Policji obowiązany jest:
1) zweryfikować poprawność wypełnienia formularza odnalezienia osoby oraz zgodność 

zawartych w nim treści z danymi SIS;
2) potwierdzić wyżej wskazaną weryfikację poprzez złożenie podpisu na formularzu odna-

lezienia osoby;
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3) poinformować niezwłocznie Biuro SIRENE o przypadku odnalezienia osoby na skutek 
wglądu do danych SIS poprzez przesłanie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 
faksu, formularza odnalezienia osoby;

4) skontaktować się z Biurem SIRENE i potwierdzić otrzymanie wypełnionego formularza 
odnalezienia osoby.

3. Nadzór nad właściwym wykonaniem czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, sprawuje 
kierownik jednostki organizacyjnej Policji, w której czynności te są wykonywane.

4. Biuro SIRENE po otrzymaniu wypełnionego formularza odnalezienia osoby obowiązane jest:
1) zweryfikować zawarte w nim treści pod kątem ich zgodności z danymi SIS;
2) poinformować niezwłocznie państwo, które dokonało wpisu, o odnalezieniu osoby  

na skutek wglądu do danych SIS;
3) przesłać do właściwej jednostki organizacyjnej Policji informacje uzupełniające.

Procedura postępowania w przypadku odnalezienia na skutek wglądu do danych SIS oso-
by lub przedmiotu, których dane zostały wprowadzone do SIS w celu niejawnej kontroli 
lub szczególnej kontroli (art. 36 decyzji)
1. W przypadku odnalezienia na skutek wglądu do danych SIS osoby lub przedmiotu, wobec 

których dokonano wpisu danych na podstawie art. 36 decyzji, policjant obowiązany jest:
1) w przypadku niejawnej kontroli – bez ujawniania faktu, iż dane osoby lub przedmiotu 

znajdują się w SIS, obowiązany jest zebrać informacje dotyczące:
a) trasy i celu podróży,
b) użytkowanego środka transportu,
c) osób towarzyszących,
d) innych przewożonych osób lub rzeczy,
e) okoliczności towarzyszących podejmowanym czynnościom;

2) w przypadku szczególnej kontroli – podjąć czynności polegające w szczególności na kon-
troli osobistej, a także przeglądaniu zawartości bagaży i sprawdzaniu ładunku w portach 
i na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego, o których 
mowa w art. 15 ust, 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
287, poz. 1687, z późn. zm.).

2. W każdym z wyżej wskazanych przypadków policjant obowiązany jest:
1) wypełnić formularz odnalezienia osoby lub formularz odnalezienia przedmiotu;
2) wystąpić do Biura SIRENE o przesłanie informacji uzupełniających poprzez zaznaczenie 

właściwego pola w formularzu odnalezienia osoby lub w formularzu odnalezienia przed-
miotu w przypadku, gdy jest to niezbędne do podjęcia odpowiednich działań;

3) przekazać wypełniony formularz odnalezienia osoby lub formularz odnalezienia przed-
miotu dyżurnemu właściwej jednostki organizacyjnej Policji.

3. Dyżurny właściwej jednostki organizacyjnej Policji obowiązany jest:
1) zweryfikować poprawność wypełnienia formularza odnalezienia osoby lub formularza 

odnalezienia przedmiotu oraz zgodność zawartych w nim treści z danymi SIS;
2) potwierdzić wyżej wskazaną weryfikacje poprzez złożenie podpisu na formularzu odna-

lezienia osoby lub formularzu odnalezienia przedmiotu;
3) poinformować niezwłocznie Biuro SIRENE o przypadku odnalezienia osoby lub przedmio-

tu na skutek wglądu do danych SIS poprzez przesłanie, za pośrednictwem poczty elektro-
nicznej lub faksu, formularza odnalezienia osoby lub formularza odnalezienia przedmiotu;

4) skontaktować się z Biurem SIRENE i potwierdzić otrzymanie wypełnionego formularza 
odnalezienia osoby lub formularza odnalezienia przedmiotu,

4. Nadzór nad właściwym wykonaniem czynności, o których mowa w ust, 1–3, sprawuje kie-
rownik jednostki organizacyjnej Policji, w której czynności te są wykonywane.

5. Biuro SIRENE po otrzymaniu wypełnionego formularza odnalezienia osoby lub formularza 
odnalezienia przedmiotu obowiązane jest:

Procedury postępowania policjanta w przypadku odnalezienia osoby lub przedmiotu 
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1) zweryfikować zawarte w nim treści pod kątem ich zgodności z danymi SIS;
2) poinformować niezwłocznie państwo, które dokonało wpisu o odnalezieniu osoby lub 

przedmiotu na skutek wglądu do danych SIS;
3) przesłać do właściwej jednostki organizacyjnej Policji informacje uzupełniające.

Procedura postępowania w przypadku odnalezienia na skutek wglądu do danych SIS 
przedmiotu poszukiwanego w celu zajęcia lub wykorzystania jako dowód w postępowaniu 
karnym (art. 38 decyzji)
1. W przypadku odnalezienia na skutek wglądu do danych SIS przedmiotu, wobec którego do-

konano wpisu danych na podstawie art. 38 decyzji, policjant obowiązany jest:
1) zebrać informacje dotyczące posiadacza przedmiotu oraz okoliczności wejścia w jego 

posiadanie;
2) dokonać zatrzymania lub zabezpieczenia przedmiotu w inny sposób stosownie do podję-

tych ustaleń;
3) sporządzić dokumentację z podjętych czynności;
4) wypełnić formularz odnalezienia przedmiotu;
5) wystąpić do Biura SIRENE o przesłanie informacji uzupełniających poprzez zaznaczenie 

właściwego pola w formularzu odnalezienia przedmiotu w przypadku, gdy jest to nie-
zbędne do podjęcia odpowiednich działań;

6) przekazać wypełniony formularz odnalezienia przedmiotu dyżurnemu właściwej jednost-
ki organizacyjnej Policji.

2. Dyżurny właściwej jednostki organizacyjnej Policji obowiązany jest:
1) zweryfikować poprawność wypełnienia formularza odnalezienia przedmiotu oraz zgod-

ność zawartych w nim treści z danymi SIS;
2) potwierdzić wyżej wskazaną weryfikację poprzez złożenie podpisu na formularzu odna-

lezienia przedmiotu;
3) poinformować niezwłocznie Biuro SIRENE o przypadku odnalezienia przedmiotu na 

skutek wglądu do danych SIS poprzez przesłanie, za pośrednictwem poczty elektronicz-
nej lub faksu, formularza odnalezienia przedmiotu;

4) skontaktować się z Biurem SIRENE i potwierdzić otrzymanie wypełnionego formularza 
odnalezienia przedmiotu,

3. Nadzór nad właściwym wykonaniem czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, sprawuje 
kierownik jednostki organizacyjnej Policji, w której czynności te są wykonywane.

4. Biuro SIRENE po otrzymaniu wypełnionego formularza odnalezienia przedmiotu obowią-
zane jest:
1) zweryfikować zawarte w nim treści pod kątem ich zgodności z danymi SIS;
2) poinformować niezwłocznie państwo, które dokonało wpisu o odnalezieniu przedmiotu 

na skutek wglądu do danych SIS;
3) przesłać do właściwej jednostki organizacyjnej Policji informacje uzupełniające.
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8. Procedura postępowania  
w przypadku wystąpienia pojazdów  

o dublujących się numerach VIN 

Dublujące się numery VIN dotyczą pojazdów tego samego rodzaju, opatrzonych tym sa-
mym numerem identyfikacyjnym VIN, co pojazd wpisany do SIS II (tzw. „pojazdy bliźniacze”, 
„klon pojazdu”). SIS II umożliwia wprowadzenie do wpisu informacji o podejrzeniu istnienia 
klonu. Dodatkowo – w związku z uruchomieniem SIS II – rozszerzono procedury postępowa-
nia w takich przypadkach o możliwość uzyskania i przekazania innym Biurom SIRENE, za 
zgodą właściciela oryginalnego pojazdu, dodatkowych informacji wymaganych w celu unik-
nięcia negatywnych skutków błędnej identyfikacji samochodu. Takie informacje powinny za-
wierać również wszelkie istotne dane, znaki, oznaczenia, funkcje pojazdów, które pozwolą na 
usunięcie wątpliwości i odróżnienie pojazdu wpisanego do SIS II, jako pojazdu „oryginalnie 
wyprodukowanego”, od „klonu”.

Policjant dokonujący kontroli/dyżurny:
 – w sytuacji odnalezienia pojazdu wpisanego do SIS II, gdy we wpisie widnieje oznaczenie 

wskazujące na istnienie klonu, powinien niezwłocznie skontaktować się z krajowym Biurem 
SIRENE w celu uzyskania dodatkowych informacji, które pomogą mu określić, czy kontro-
lowany pojazd jest pojazdem „wyprodukowanym oryginalnie” czy też tzw. „klonem”, dzięki 
czemu będzie mógł podjąć odpowiednie działania;

 – w sytuacji, gdy we wpisie nie ma oznaczenia informującego o istnieniu klonu, a policjant 
podczas kontroli, na podstawie zebranych informacji podejrzewa, że kontrolowany pojazd, po-
szukiwany w SIS II, to pojazd niezwiązany z popełnionym przestępstwem, powinien skontak-
tować się z Biurem SIRENE, które podejmie stosowane działania zmierzające do wyjaśnienia, 
czy funkcjonariusz ma do czynienia z błędem we wpisie czy też z przestępstwem.

Biuro SIRENE w ramach swoich kompetencji powinno:
 – dokonać szczegółowej weryfikacji wpisu z uwagi na ewentualne błędy;
 – sprawdzić okoliczności sprawy będącej podstawą wpisu, w szczególności historie obu po-

jazdów, począwszy od daty produkcji;
 – zwrócić się do podmiotu dokonującego sprawdzenia pojazdu o szczegółową kontrolę zaję-

tego pojazdu, jego numeru VIN, aby sprawdzić, czy pojazd został zarejestrowany zgodnie 
z prawem.

Jeśli w ramach wykonywanych czynności jednostka Policji potwierdzi, że pojazd wpro-
wadzony przez nią do KSIP jako poszukiwany (a następnie zreplikowany do SIS II) jest „bliź-
niakiem” („klonem”), powinna podjąć czynności w celu oznaczenia wpisu ostrzeżeniem, które 
wskazuje na „podejrzenie istnienia klonu”. Dodatkowo powinna zaproponować właścicielowi 
oryginalnego pojazdu, aby wyraził zgodę na przekazanie wszystkich stosowne informacji doty-
czących posiadanego pojazdu w celu przesłania ich do Biura SIRENE. Biuro SIRENE roześle te 
dodatkowe dane jako informacje uzupełniające do wpisu w SIS II, aby zminimalizować ryzyko 
błędnej identyfikacji pojazdu i pomylenia z „klonem”, a tym samym zminimalizowania negatyw-
nych konsekwencji dla prawowitego właściciela pojazdu w związku istnieniem wpisu w SIS II.

Procedura postępowania w przypadku odnalezienia osoby 
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9. Nowe kategorie przedmiotów  
oraz funkcjonalności SIS II

Do nowych kategorii przedmiotów wprowadzonych do SIS II należą:
 – kontenery;
 – statki wodne;
 – statki powietrzne;
 – silniki przyczepne;
 – papiery wartościowe i środki płatnicze;
 – dowody rejestracyjne pojazdów;
 – tablice rejestracyjne;
 – urządzenia przemysłowe.

Nowe funkcjonalności SIS II:
 – dołączanie do wpisów: danych biometrycznych (fotografii i odbitek linii papilarnych),  

europejskich nakazów aresztowania (ENA) oraz ich tłumaczenia na urzędowy język UE; 
załączniki dołączane są w formacie plików PDF; funkcjonariusze Policji nie mają dostępu 
do załącznika z ENA i nie mogą pobrać go z systemu; taki dostęp mają sądy i prokuratury;

 – tworzenie powiązań/odsyłaczy (tzw. linkowanie) pomiędzy wpisami.
Odsyłacze można tworzyć tylko pomiędzy wpisami krajowymi, tzn. mogą je tworzyć 

służby i organy danego państwa członkowskiego, które mają uprawnienia do danej kategorii 
wpisów. Procedura linkowania pozwala na powiązanie co najmniej dwóch wpisów wprowa-
dzonych do SIS II, które mogą należeć do tych samych lub innych kategorii danych: osoba 
– osoba, przedmiot – osoba, przedmiot – przedmiot (np. powiązanie wpisu dotyczącego za-
ginionego małoletniego z wpisem dotyczącym opiekuna poszukiwanego w związku z upro-
wadzeniem rodzicielskim). Powiązania pomiędzy wpisami są widoczne jedynie dla służb lub 
organu, który ma uprawnienia do wglądu do danych zawartych we wpisach powiązanych. 
Tworzenie odsyłaczy do innych wpisów jest możliwe jedynie w przypadkach podyktowanych 
wyraźną potrzebą operacyjną. W sytuacji, gdy funkcjonariusz Policji podczas tej samej kon-
troli odnajdzie osoby/przedmioty, które widnieją w SIS II i są ze sobą zlinkowane, zobowiąza-
ny jest wysłać odpowiedni formularz do każdego z nich.
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10. Prawo dostępu do danych

Prawo dostępu do danych znajdujących się w SIS II, tj. do dokonywania wpisów oraz 
wglądu do danych, jest zastrzeżone wyłącznie dla uprawnionych organów wskazanych w roz-
dziale 1 ustawy SIS/VIS. Zabronione jest udostępnianie danych znajdujących się w SIS II pod-
miotom nieuprawnionym (w tym osobom kontrolowanym) oraz ich przetwarzanie w sposób 
naruszający przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Policja dokonuje sprawdzeń da-
nych SIS II za pomocą oprogramowania SPP (Patrol lub SWD – Punkt sprawdzeń SPP). Tylko 
sprawdzenia poprzez SPP (Patrol lub SWD – Punkt sprawdzeń SPP) dają informacje o tym, czy 
dany przedmiot/osoba jest poszukiwany(-a) przez inne kraje Schengen lub te, które uczestniczą 
w SIS II. Sprawdzenie w KSIP pozwala uzyskać informację tylko o poszukiwaniach krajowych 
lub poszukiwaniach prowadzonych przez Interpol.
Prawo osób do informacji

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każda osoba może sprawdzić, czy jej dane znaj-
dują się w SIS II. Prawo do kontroli przetwarzanych danych przysługuje jednak nie częściej 
niż raz na 6 miesięcy (art. 32 ust. 5 ustawy o ochronie danych osobowych). W ramach tego 
uprawnienia osoba zainteresowana może uzyskać następujące informacje:
 – czy zbiór istnieje i od kiedy dane są przetwarzane;
 – jakie jest źródło pozyskania danych i w jaki sposób dane są udostępniane;
 – jaki jest cel i zakres przetwarzania danych oraz w jakim zakresie i komu dane zostały udo-

stępnione.
Osoba zainteresowana uzyskaniem takich informacji powinna złożyć pisemny wniosek 

w języku polskim zawierający:
 – imię i nazwisko składającego wniosek;
 – numer PESEL (jeżeli osoba posiada);
 – obywatelstwo, datę i miejsce urodzenia;
 – miejsce zamieszkania (kraj, miejscowość, ulica i numer domu/mieszkania);
 – przedmiot sprawy, której dotyczy wniosek, i podpis osoby składającej wniosek

na następujący adres: Centralny Organ Techniczny KSI (COT KSI), Komenda Główna 
Policji, ul. Puławska 148/150, 02-624 Warszawa, Polska.

W celu jednoznacznej identyfikacji danych wnioskodawca może dołączyć ksero-
kopię dokumentu tożsamości zawierającą dane osobowe. Strona może być również re-
prezentowana przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobiste-
go działania – art. 32 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administra-
cyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267). Administrator danych udziela odpowiedzi w termi-
nie 30 dni. Administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182), w zakresie wyko-
rzystywania danych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) przetwarzanych  
w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS II), jest Komendant Główny Policji. Osoba, której 
dane zostały umieszczone w SIS II, może się zwrócić do administratora danych (COT KSI) 
o uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie tych danych, czasowe lub stałe wstrzymanie ich 
przetwarzania lub o ich usunięcie. Musi ona jednak wykazać, że dane są niekompletne, nieaktu-
alne, nieprawdziwe, zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są już zbędne do realizacji celu, 
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dla którego je zgromadzono. Każda osoba, której dane znajdują się w SIS II, ma prawo wnieść 
skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na wykonywanie przepisów  
o ochronie danych osobowych. Adres do korespondencji – Generalny Inspektor Ochrony 
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Polska, e-mail: kancelaria@giodo.
gov.pl, http://www.giodo.gov.pl.

W myśl art. 34 ustawy o ochronie danych osobowych, administrator danych odmawia 
osobie, której dane dotyczą, udzielenia informacji, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1–5a, 
jeżeli spowodowałoby to: ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne, zagro-
żenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa  
i porządku publicznego, zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowe-
go państwa, istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.

Prawo dostępu do danych 
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11. Transkrypcja i transliteracja

Wszystkie wymagające przekształcenia informacje, wpisywane do SIS II przy tworze-
niu nowego wpisu albo w związku z wyszukiwaniem w systemie, powinny być wprowadzane  
w postaci oryginalnej lub w wersji przekształconej, zgodnie z zasadami transliteracji bądź tran-
skrypcji ustalonymi dla SIS II. Transliteracja to grafemiczny sposób konwersji pisma. Jest to 
metoda przepisywania (konwersji) tekstu zapisanego oryginalnie znakami (literami) jednego 
pisma fonetycznego (np. głoskowego, czyli alfabetu,) z użyciem znaków (liter) innego pisma 
fonetycznego, oparta na zasadzie ścisłej odpowiedniości liter: jednemu grafemowi (literze lub 
literze z diakrytyką, lub stałej grupie dwóch albo więcej liter) danego systemu pisma odpo-
wiada zawsze jeden i ten sam grafem (litera, litera ze znakiem diakrytycznym lub grupa liter) 
drugiego systemu. Transliteracja umożliwia odtworzenie oryginalnego zapisu (retransliterację), 
co przeważnie nie jest możliwe w przypadku transkrypcji fonetycznej. Stosowana jest w opra-
cowaniach naukowych, katalogach papierowych i elektronicznych bibliotecznych, archiwal-
nych, w atlasach geograficznych oraz na niektórych mapach. Transliterację wykorzystuje się do 
przekształcenia znaków diakrytycznych pisma łacińskiego i znaków cyrylickich.

Transkrypcja jest systemem zapisu głosek danego języka za pomocą symboli graficz-
nych (inaczej pisownia fonetyczna) lub systemem konwersji fonetycznej innego pisma. Może 
służyć w szczególności do zapisu wyrazów jednego języka w formie pozwalającej łatwo od-
tworzyć brzmienie osobie go nieznającej – głoski jednego języka oddaje się wtedy znakami 
pisma innego języka, przy czym danej głosce nie zawsze musi odpowiadać tylko jeden znak,  
a niektóre znaki mogą być używane na oznaczanie kilku różnych głosek w języku wyjściowym. 
Transkrypcję wykorzystuje się do przekształcania znaków greckich. 
Różnice pomiędzy transliteracją i transkrypcją

Transkrypcja, w odróżnieniu od transliteracji, nie oddaje danego znaku jednego alfabe-
tu zawsze tym samym znakiem drugiego alfabetu, jest bowiem sposobem oddawania głosek,  
a nie liter. Z tego też względu przykładowo występujący w cyrylicy znak „Л” oddawany jest 
według zasad polskiej transkrypcji za pomocą znaku „Ł” lub „L”, w zależności od tego, jaką 
głoskę „Л” reprezentuje w języku oryginału. W ustalonej transliteracji na alfabet łaciński znak 
Л oddaje się natomiast zawsze za pomocą litery „L”, niezależnie od wymowy. Transkrypcja ma 
więc za zadanie oddanie brzmienia języka oryginału, zaś transliteracja – oryginalnej pisowni za 
pomocą znaków innego systemu pisma.
Nowe zasady transliteracji i transkrypcji w SIS II

Zasady istotne na etapie:
 – wprowadzania danych do wpisów;
 – wyszukiwania danych w systemie;
 – wymiany informacji uzupełniających w formularzach SIRENE;
 – wypełniania formularzy odnalezienia osoby lub przedmiotu – decyzja 137 KGP z dnia  

10 kwietnia 2013 r. w sprawie procedur postępowania w przypadku odnalezienia osoby lub 
przedmiotu na skutek wglądu do danych SIS (Dz. Urz. KGP poz. 34).

Prawo dostępu do danych
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Transkrypcja i transliteracja

Tabela transliteracji – wkładka do notatnika

Środki kompensacyjne
Środki kompensacyjne są stosowane w celu zabezpieczenia strefy Schengen przed napły-

wem osób niepożądanych oraz w celu zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępczości. 
Są to m.in.:
 – jednolite zasady dotyczące kontroli na granicach zewnętrznych, wzoru wiz wydawanych 

cudzoziemcom;
 – współdziałanie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich,  

w szczególności obejmujące współpracę policyjną i sądową w sprawach karnych;
 – udział i korzystanie z Systemu Informacyjnego Schengen.
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12. Pościg transgraniczny

Ogólne zasady pościgu transgranicznego są opisane w artykule 41 Konwencji Wykonaw-
czej do Układu Schengen, który dopuszcza jednak jego rozszerzenie poprzez zawieranie umów 
bilateralnych pomiędzy państwami posiadającymi wspólną granicę lądową. W odniesieniu do 
polskiej Policji kwestie pościgu transgranicznego regulują umowy bilateralne oraz akty wyko-
nawcze w formie zarządzenia nr 1355 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 grudnia 2007 r.  
w sprawie metod i form organizowania i prowadzenia przez Policję pościgów i zorganizowa-
nych działań pościgowych oraz procedury prowadzenia pościgu transgranicznego z poszcze-
gólnymi państwami sąsiednimi (Dz. U. KGP z 2008 r. Nr 1, poz. 1). Ogólne ramy pościgu 
transgranicznego to:
 – prowadzenie pościgu transgranicznego tylko przez granice lądowe;
 – kontynuowanie pościgu transgranicznego na terytorium państwa Schengen, z którym Rzecz-

pospolita posiada wspólną granicę lądową;
 – pościg prowadzi się za osobą bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa stanowią-

cego podstawę do ekstradycji lub wydania europejskiego nakazu aresztowania lub za osobą, 
która zbiegła z miejsca zatrzymania, m.in. z aresztu, zakładu karnego, zakładu poprawczego 
albo zakładu psychiatrycznego, w którym była umieszczona na podstawie orzeczenia sądu;

 – posiadanie elementów umundurowania służbowego (zależnie od treści umów) i/lub posługi-
wanie się oznakowanym pojazdem służbowym;

 – powiadomienie właściwego organu drugiego państwa o przekroczeniu granicy w ramach 
prowadzonego pościgu transgranicznego z reguły jeszcze przed jej przekroczeniem lub  
w jego trakcie;

 – obowiązek przestrzegania przepisów prawa wewnętrznego państwa, na terytorium którego 
pościg jest kontynuowany, oraz stosowanie się do poleceń właściwych organów tego pań-
stwa;

 – zakaz wstępu do mieszkań i miejsc ogólnie niedostępnych;
 – obowiązek przerwania pościgu transgranicznego na żądanie funkcjonariuszy właściwych 

organów państwa sąsiedniego;
 – w trakcie prowadzenia pościgu transgranicznego na terytorium drugiego państwa funkcjo-

nariusze kontynuujący pościg traktowani są na równi z funkcjonariuszami tego państwa;
 – możliwość posiadania broni palnej w trakcie pościgu, której użycie dozwolone jest tylko  

w przypadku obrony koniecznej;
 – obowiązek posiadania legitymacji służbowej i okazywania jej na każde wezwanie funkcjo-

nariuszy państwa, na którego terytorium pościg jest kontynuowany;
 – w zależności od treści umów z poszczególnymi państwami funkcjonariusze mogą mieć pra-

wo ujęcia osoby ściganej na terytorium innego państwa.
Obserwacja transgraniczna

Prowadzenie obserwacji transgranicznej regulują przepisy art. 40 Konwencji, umowy  
i porozumienia bilateralne, a także zarządzenie nr 1356 KGP z dnia 20 grudnia 2007 r. zmie-
niające zarządzenie nr 19 KGP z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie prowadzenia przez Po-
licję poszukiwania osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedli-
wości. Obserwację transgraniczną można prowadzić nie tylko pomiędzy państwami, które 
bezpośrednio ze sobą graniczą. Przewidziane są dwa tryby obserwacji transgranicznej: zwy-
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kły i pilny. Mogą być zastosowane w określonych warunkach, a ich wykonanie opiera się na 
odmiennych zasadach. Warunkiem prowadzenia obserwacji transgranicznej jest przekaza-
nie wniosku z prośbą o prowadzenie działań, który można dostarczyć właściwym organom  
w formie pisemnej lub ustnej (dotyczy obserwacji w trybie pilnym). W przypadku ustnego po-
wiadomienia o prowadzonych działaniach wymagane jest niezwłoczne przekazanie pisemnego 
wniosku. Należy pamiętać, iż istnieje możliwość przejęcia obserwacji transgranicznej przez 
funkcjonariuszy właściwych organów państwa, na którego terytorium obserwacja jest konty-
nuowana. W przypadku obserwacji transgranicznej dyżurni jednostek mają za zadanie (oprócz 
powiadomienia organu wydającego zgodę na obserwację – organy te są różne w zależności od 
przepisów umów z poszczególnymi państwami) niezwłoczne przekazanie informacji lub wnio-
sku o obserwację do właściwej komórki techniki operacyjnej.
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13. Biuro SIRENE

SIS II jest systemem, w którym dokonywane są wpisy zawierające tylko podstawowe in-
formacje na temat osób i przedmiotów. Do podjęcia konkretnych działań po uzyskaniu trafienia 
przez służbę/organ niezbędne są dodatkowe informacje – tzw. uzupełniające, które pozwalają 
m.in. na potwierdzenie tożsamości (w przypadku osoby) lub prawidłową identyfikację przed-
miotu. Informacje uzupełniające do wpisu znajdującego się w SIS II są dodatkowymi infor-
macjami. Ich wymiana odbywa się na podstawie formularzy SIRENE, które są uzupełniane  
w języku angielskim. Każde państwo członkowskie wyznacza organ – Biuro SIRENE  
(BS PL) – jedyny punkt kontaktowy działający przez całą dobę w każdy dzień roku. Biuro za-
pewnia wymianę wszelkich informacji uzupełniających do wpisów wprowadzanych do Systemu 
Informacyjnego Schengen. Polskie Biuro SIRENE działające w komórce BMWP KGP funkcjo-
nuje na podstawie art. 35 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej  
w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym. Zgodnie z prze-
pisami ustawy SIS/VIS wyznaczona w ramach struktury Komendy Głównej Policji komórka 
organizacyjna będąca biurem SIRENE zapewnia w szczególności wymianę informacji uzupeł-
niających w trybie i zgodnie z zasadami określonymi w podręczniku SIRENE, o którym mowa 
w art. 8 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 oraz w art. 8 ust. 4 decyzji Rady 2007/533. 
Szefa Biura SIRENE powołuje i odwołuje Komendant Główny Policji po uzyskaniu zgody 
ministra właściwego do spraw wewnętrznych (art. 36 ustawy SIS/VIS).
Zadania Biur SIRENE

Zakres zadań realizowanych przez Biuro SIRENE wynika z zapisów art. 7 ust. 2 decy-
zji 533/2007 oraz art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1987/2006: wymiana informacji uzupełniających 
niezbędnych; przy wprowadzeniu wpisów; w celu umożliwienia podjęcia odpowiednich działań  
w przypadku trafienia; także koordynacja weryfikacji jakości informacji wprowadzonych do SIS II.
Zadania obligatoryjne

Biura SIRENE wymieniają informacje uzupełniające do wpisów do SIS II (art. 26–38 de-
cyzji 533/2007 i art. 24 rozporządzenia 1987/2006), dotyczące zatwierdzania niektórych wpisów; 
dodawania zastrzeżeń; zmiany celu wpisu, wpisów zawierających błędy; wpisów wielokrotnych 
i niekompatybilnych; prawa dostępu do danych, usuwania wpisów. Biura SIRENE wymieniają 
informacje uzupełniające niezbędne w celu umożliwienia podjęcia działań w przypadkach trafień, 
dotyczące: zawiadomienia o trafieniu („hit”); informacji niezbędnych do ustalenia tożsamości; 
zagadnień tożsamości przywłaszczonej; wszelkich innych informacji niezbędnych do realizacji 
celu, dla którego wpis został wprowadzony; jakości  danych SIS II. Zgodnie z przepisami art. 37 
ustawy SIS/VIS, organy i służby uprawnione do wykorzystywania danych SIS II są obowiązane, 
w zakresie swojego działania, do współpracy z Biurem SIRENE w celu realizacji jego zadań 
związanych z udziałem w Systemie Informacyjnym Schengen.

Dane kontaktowe Biura SIRENE
1. Sekcja Całodobowej Obsługi Międzynarodowego Przepływu Informacji – dyżurni (cało-

dobowa międzynarodowa wymiana informacji policyjnych dostępnymi kanałami):
• tel.: 22 60 154 47; 22 60 154 48; 22 60 154 45,
• fax: 22 60 154 55; 22 60154 56, 22 60 15340, 22 60 12674 (w celu przesyłania informacji 
o trafieniu)
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2. Wydział Koordynacji Poszukiwań Międzynarodowych BMWP KGP
W przypadku konieczności dokonania szczegółowych ustaleń dotyczących spraw pro-
wadzonych przez Biuro SIRENE można kontaktować się z kierownikiem Sekcji zgodnie  
z właściwością merytoryczną:

Sekcja ds. Poszukiwań Międzynarodowych I – art. 26
• tel.: 22 60 122 64 (kierownik Sekcji)
• fax: 22 60 128 77

Sekcja ds. Poszukiwań Międzynarodowych II – art. 26
• tel.: 22 60 154 44 (kierownik Sekcji)
• fax: 22 60 128 77

Sekcja ds. Poszukiwań Międzynarodowych III – art. 32, 36–38
• tel.: 22 60 129 88 (kierownik Sekcji)
• fax: 22 60 128 77

Sekcja ds. Legalności Pobytu Cudzoziemców i ustalania miejsca pobytu – art. 24, 34
• tel.: 22 60 154 82 (kierownik Sekcji)
• fax: 22 60 128 77

Sekcja ds. SIRENE – kwestie organizacyjno-prawne
• tel.: 22 60 154 05 (kierownik Sekcji)
• fax: 22 60 128 77

Co możemy odczytać, patrząc na sam kod wpisu do SIS II?

1 – ciąg czterech znaków, z których możemy określić, które państwo dokonało wpisu. Tabela, w której 
przedstawiono oznaczenie kodowe każdego z państw, została zamieszczona poniżej.
2 – zestaw dwóch cyfr, które informują, czy wpis został wprowadzony do SIS I czy do SIS II. Jeśli będzie 
to zestaw 02, oznacza to, iż wpis z całą pewnością został wprowadzony do SIS po dniu 9 kwietnia 2013 r., 
jeśli natomiast będzie to zestaw 01 – oznacza to, że wpisu dokonano przed 9 kwietnia 2013 r., czyli jeszcze  
w SIS I, który to jednak został zmigrowany do SIS II.
3 – ciąg trzynastu znaków określający numer nadany przez SIS II lub przez KSIP. Jeśli wpis byłby wprowadzony 
bezpośrednio do systemu SIS II, wtedy system SIS II nada mu swoją własną numerację. Jeśli natomiast wpis 
wprowadzony został do systemu KSIP i z KSIP nastąpiła replikacja do SIS II, wtedy w ciągu tych 13 znaków 
znajdzie się numer ID KSIP nadany przy rejestracji osoby/przedmiotu w KSIP. Jeśli zarejestrujemy w bazie KSIP 
osobę poszukiwaną celem ekstradycji i system KSIP nada tej osobie identyfikator OIO-87563498M, to taki wpis 
zostanie zreplikowany automatycznie do SIS II, a w ciągu omawianych 13 znaków pojawi się ciąg Id KSIP bez 
przedrostka, czyli 87563498M. Jeśli ciąg znaków z systemu replikowanego będzie krótszy niż 13 znaków (jak 
w naszym przykładzie), omawiany ciąg 13 znaków w SIS będzie miał wtedy postać 000087563498M.
4 – ciąg czterech znaków określający kategorię, której, np. jeśli będzie to ciąg znaków 0003, oznacza to, że 
wpis dotyczy broni palnej. Pełny spis kategorii wprowadzanych do SIS II wraz z ich oznaczeniem numerycznym 
zamieszczono poniżej.

Pozostałe – niezaznaczone klamrami znaki – nadawane są przez system automatycznie.
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14. Tabela kodów ID  
państw należących do SIS II

Państwa członkowskie, które w pełni wdrożyły dorobek prawny Schengen:

Kod państwa w ID Schengen Skrót Państwo

0001 AT AUSTRIA

0002 BE BELGIA

0004 DE NIEMCY

0005 ES HISZPANIA

0006 FR FRANCJA

0007 GR GRECJA

0008 IT WŁOCHY

0009 DK DANIA

0010 LU LUKSEMBURG

0011 NL HOLANDIA

0013 PT PORTUGALIA

0014 SE SZWECJA

0015 FI FINLANDIA

0016 CZ CZECHY

0017 EE ESTONIA

0019 LV ŁOTWA

0020 LT LITWA

0021 HU WĘGRY

0022 MT MALTA

0023 PL POLSKA

0024 SI SŁOWENIA

0025 SK SŁOWACJA

Biuro SIRENE 
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Tabela kodów ID państw należących do SIS II

Państwa nienależące do UE, które jednak są członkami strefy Schengen/SIS, a nie stosują  
europejskiego nakazu aresztowania:

Kod państwa w ID Schengen Skrót Państwo

0003 IS ISLANDIA

0012 NO NORWEGIA

0028 CH SZWAJCARIA

0033 LI LICHTENSTEIN

Państwa, które nie są w strefie Schengen/SIS, ale stosują europejski nakaz aresztowania:

Kod państwa w ID Schengen Skrót Państwo

0018 CY CYPR

0026 IE IRLANDIA

0027 UK WIELKA BRYTANIA

Państwa, które nie są w strefie Schengen, ale funkcjonują w SIS i stosują europejski 
nakaz aresztowania:

Kod państwa w ID Schengen Skrót Państwo

0031 BG BUŁGARIA

0032 RO RUMUNIA

Numery kodów w SIS II przypisane poszczególnym kategoriom wpisów:
1 – Osoba (art. 24, 26, 32, 34, 36)
2 – Pojazd silnikowy (art. 38, 36)
3 – Broń palna (art. 38)
4 – Blankiety dokumentów urzędowych (art. 38)
5 – Wydane dokumenty tożsamości (z wprowadzonymi danymi osób – art. 38)
6 – Banknoty (o spisanych numerach – art. 38)
7 – Urządzenia przemysłowe (art. 38)
8 – Statek powietrzny (art. 36, 38)
9 – Statek wodny (art. 36, 38)
11 – Silnik przyczepny (art. 38)
12 – Kontener (art. 36, 38)
13 – Tablica rejestracyjna (art. 38)
14 – Papiery wartościowe i środki płatnicze (art. 38)
15 – Dowód rejestracyjny pojazdu (art. 38)
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15. Wizowy System Informacyjny (VIS)

Wizowy System Informacyjny (VIS) – to system służący wymianie danych wizowych 
między państwami członkowskimi, który umożliwi wprowadzanie i uaktualnianie danych wi-
zowych oraz elektroniczną konsultację tych danych upoważnionym do tego celu władzom 
krajowym. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Syste-
mie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1203) określa zasady i sposób realizacji udziału RP w Systemie Informacyjnym Schengen oraz 
Wizowym Systemie Informacyjnym, w tym obowiązki i uprawnienia organów dotyczące doko-
nywania wpisów oraz wglądu do danych zawartych w SIS oraz WSI poprzez Krajowy System 
Informatyczny (KSI). VIS łączy konsulaty znajdujące się w krajach spoza UE i na wszystkich 
przejściach na granicach zewnętrznych państw Schengen. System ten umożliwia wprowadza-
nie i uaktualnianie danych wizowych oraz elektroniczną konsultację tych danych upoważnio-
nym władzom krajowym.

Główne cele VIS to:
 – uproszczenie procedury rozpatrywania wniosków wizowych,
 – ułatwienie walki z nadużyciami wizowymi,
 – zapobieganie „handlowi wizami”,
 – ułatwienie odpraw na przejściach granicznych na granicach zewnętrznych państw człon-

kowskich i na terytoriach państw członkowskich,
 – pomoc w identyfikacji osób, które mogą nie spełniać warunków wjazdu, pobytu lub za-

mieszkania na terytorium państw członkowskich lub też przestały spełniać te warunki,
 – skuteczniejsze zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa wewnętrznego państw członkowskich. 

W VIS rejestrowane są:
 – dane osobowe oraz inne dane identyfikacyjne,
 – fotografia osoby ubiegającej się o wizę,
 – odciski palców (poza dziećmi do 12. roku życia oraz posiadaczami paszportów dyploma-

tycznych lub służbowych),
 – odsyłacze do innych wniosków, jeżeli wniosek wizowy zainteresowanej osoby został uprzed-

nio zarejestrowany.
Technologia biometryczna umożliwia wykrywanie podróżujących z cudzym dokumen-

tem podróży i chroni podróżnych przed kradzieżą tożsamości.
Rodzaje wiz:

 ■ wiza A (wiza lotniskowa) – ważna tylko dla podróżujących samolotem; nie umożliwia po-
siadaczowi opuszczenia strefy tranzytowej lotniska;

 ■ wiza C (wiza wjazdowa na pobyt krótkoterminowy) – wydawana przez państwo Schengen 
na tranzyt przez terytorium Schengen lub planowany pobyt na terytorium państw Schengen 
nieprzekraczający trzech miesięcy w dowolnym sześciomiesięcznym okresie, licząc od dnia 
pierwszego wjazdu na terytorium państw Schengen;

 ■ wiza D (wiza krajowa) – uprawnia do wjazdu i ciągłego pobytu  na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż  
3 miesiące; okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć roku. 

Dane przechowywane są w systemie VIS przez 5 lat. Wskazany okres przechowywania rozpo-
czyna się od daty wygaśnięcia ważności wydanej wizy, daty decyzji odmownej.

Biuro SIRENE 
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16. Europol

Europejski Urząd Policji (Europol) funkcjonuje od 1 lipca 1999 r., a jego siedziba mieści 
się w Hadze (Holandia). Zadaniem Europolu jest wspieranie i wzmacnianie działań organów 
policyjnych i innych organów ścigania państw członkowskich UE, jak również zapewnienie 
ich współpracy w zapobieganiu i zwalczaniu poważnej przestępczości dotykającej dwóch lub 
więcej państw członkowskich, terroryzmu oraz form przestępczości naruszających wspólny 
interes objęty polityką Unii. Podstawą prawną funkcjonowania Europolu jest:
 – decyzja Unii Europejskiej z dnia 6 kwietnia 2009 r. ustanawiająca Europejski Urząd Policji 

(Europol) – akt przyjęty na mocy Tytułu VI Traktatu UE,
 – Konwencja o Europolu, ratyfikowana przez wszystkie kraje członkowskie UE, obowiązują-

ca od 1 października 1998 r.
 – ustanowienie Europejskiego Urzędu Policji, uzgodnione w ramach Układu z Maastricht  

w Traktacie o UE z dnia 7 lutego 1992 r., który wszedł w życie 1 listopada 1993 r.
Europol zbudował i obsługuje system komputerowy umożliwiający rejestrowanie, prze-

twarzanie i analizowanie danych. System ten składa się z trzech głównych części:
 – systemu informacji – obejmującego informacje o osobach podejrzanych, podejrzewanych 

oraz o międzynarodowych organizacjach przestępczych i ich działalności, np. organizacjach 
zajmujących się handlem narkotykami, handlem żywym towarem, działalnością terrory-
styczną, kradzieżami samochodów;

 – systemu analizy – Analitycznych Baz Danych – zawierającego pliki robocze na potrzeby 
zainicjowanych analiz kryminalnych;

 – systemu indeksowego – jest to baza danych tzw. „indeksowa”, czyli skorowidz danych znaj-
dujących się w całym systemie informatycznym.

W szczególnym zainteresowaniu Europolu znajdują się m.in. następujące zagadnienia:
 – nielegalny handel narkotykami;
 – nielegalne działania związane z praniem pieniędzy;
 – handel ludźmi, przemyt nielegalnych imigrantów;
 – zabójstwa, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu;
 – korupcja, przestępczość komputerowa, wymuszenia rozbójnicze.
 – nielegalny handel bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi;
 – oszustwa i przywłaszczenia mienia.
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17. Interpol

W 1956 r. powołano Międzynarodową Organizację Policji Kryminalnych (Interpol).  
W 1989 r. Generalny Sekretariat został przeniesiony do miejscowości Lyon (Francja) i tam do dzi-
siaj mieści się centralna siedziba Interpolu. Celem Interpolu jest organizowanie i koordynowa-
nie wzajemnej pomocy w ściganiu przestępstw kryminalnych. W 2002 r. uruchomiono system 
łączności Interpolu, określany symbolem „I-24/7”, którego funkcjonowanie zostało oparte na 
zasadzie działania Internetu. System umożliwia szybkie przesyłanie zarówno tekstu, jak i foto-
grafii osób, przedmiotów, dokumentów oraz kart daktyloskopijnych. Do systemu podłączone są 
wszystkie kraje członkowskie oraz Sekretariat Generalny. Funkcjonariusze polskich organów 
ścigania posiadają dostęp do wszystkich baz danych, w zależności od kompetencji i wykony-
wanych zadań, natomiast Polska zasila bazy 1–7. I-24/7 umożliwia państwom członkowskim 
dostęp do następujących baz danych Interpolu zarządzanych przez Sekretariat Generalny:
1) bazy osobowej;
2) skradzionych lub zaginionych dokumentów podróży;
3) skradzionych dokumentów administracyjnych;
4) skradzionych pojazdów;
5) skradzionych dzieł sztuki;
6) odbitek linii papilarnych;
7) międzynarodowej bazy wzorców dokumentów;
8) profilów genetycznych;
9) wizerunków nieletnich ofiar przestępstw seksualnych;
10) bazy osób podejrzewanych o powiązania z organizacjami terrorystycznymi;
11) bazy sfałszowanych kart płatniczych;
12) bazy numerów identyfikacyjnych kart płatniczych;
13) encyklopedycznej bazy danych broni palnej;
14) bazy identyfikacji balistycznej Interpolu.

Istotną rolę w ściganiu sprawców przestępstw spełniają tzw. notices, czyli listy gończe. 
Występuje sześć kategorii listów gończych, a każda z nich została określona odrębnym kolorem:
 – red notice (czerwony) – oznacza poszukiwania w celu aresztowania i ekstradycji;
 – yellow notice (żółty) – ogłaszany w celu wszczęcia poszukiwań osób zaginionych;
 – blue notice (niebieski) – publikowany w celu uzyskania dodatkowych danych o osobie lub 

informacji o nielegalnej działalności;
 – black notice (czarny) – wydawany w celu ustalenia tożsamości niezidentyfikowanych zwłok;
 – green notice (zielony) – zawiera ostrzeżenia o osobach, które popełniły przestępstwa i ist-

nieje duże prawdopodobieństwo, że mogą popełnić takie same przestępstwa w innym kraju;
 – orange notice (pomarańczowy) – zawiera informacje o osobach, które mogą posiadać ukrytą 

broń lub materiały wybuchowe oraz inne niebezpieczne przedmioty.
Działalność Interpolu koncentruje się na sześciu priorytetowych obszarach:

 – zwalczaniu przestępczości narkotykowej i zorganizowanej;
 – zwalczaniu przestępczości ekonomicznej oraz przestępczości wykorzystującej zaawanso-

wane technologie informatyczne;
 – poszukiwaniu zbiegłych przestępców;
 – zwalczaniu terroryzmu i zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 – zwalczaniu handlu ludźmi;
 – zwalczaniu korupcji.
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18. Ważne daty i pojęcia

1888 r. początek wprowadzania w życie idei europejskiej współpracy policyjnej  
pomiędzy Austrią, Belgią i Holandią

1923 r. powołanie Międzynarodowej Komisji Policji Kryminalnych (MKPK) z sie-
dzibą w Wiedniu, będącej pierwszą namiastką Interpolu

1952 r. zerwanie przez Polskę współpracy z Interpolem wskutek uwarunkowań poli-
tycznych

1956 r. utworzenie Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnych – INTERPOL

14 czerwca 1985 r. podpisanie porozumienia w Schengen

1990 r. ponowne przyjęcie Polski w poczet członków Międzynarodowej Organizacji 
Policji Kryminalnych Interpol

19 czerwca 1990 r. podpisanie Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen (KWS)

25 marca 1995 r. uruchomienie Systemu Informacyjnego Schengen (SIS)

26 marca 1995 r. wejście w życie Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen

26 czerwca 1995 r. wejście w życie Układu z Schengen

1 maja 1999 r. wdrożenie dorobku prawnego Schengen do dorobku prawnego Unii Europej-
skiej na mocy Traktatu Amsterdamskiego

21 grudnia 2007 r. przystąpienie Polski do Układu z Schengen

15 maja 2012 r. Biuro SIRENE w strukturach Biura Międzynarodowej Współpracy  
Policji KGP

9 kwietnia 2013 r. uruchomienie Systemu SIS II
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Ważne pojęcia
 – alias – tożsamość przybrana, którą posługuje się osoba znana pod innymi tożsamościami;
 – azyl – miejsce odosobnienia, ucieczki, schronienia, zwłaszcza dla osób ściganych przez 

prawo; termin ten stosowany jest najczęściej jako określenie azylu politycznego, tj. opieki 
prawnej, która jest udzielana obcokrajowcowi przez państwo, na którego terytorium w da-
nej chwili przebywa; tym samym państwo to udziela takiemu azylantowi schronienia przed 
ścigającymi go organami z państwa jego pochodzenia, uznając go najczęściej za niesłusznie 
prześladowanego;

 – cudzoziemiec – każda osoba, inna niż obywatel państwa członkowskiego Wspólnot Euro-
pejskich;

 – cudzoziemiec – osoba, wobec której dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu; cudzozie-
miec – osoba, wobec której dokonano wpisu do Systemu Informacyjnego Schengen zgodnie  
z art. 24 rozporządzenia 1987/2006, w celu odmowy tej osobie wjazdu;

 – deportacja – termin ten określa decyzję administracyjną dotyczącą wydalenia cudzoziemca 
z terenu danego państwa; deportacja najczęściej dotyczy cudzoziemców nielegalnie prze-
bywających lub pracujących na terenie państwa bądź też stanowiących zagrożenie dla tego 
państwa;

 – dokument pobytowy – upoważnienie jakiegokolwiek rodzaju wydane przez umawiającą 
się stronę, przyznające prawo pobytu na jej terytorium; pojęcie to nie obejmuje zezwolenia 
na pobyt na czas oznaczony na terytorium umawiającej się strony do celów postępowania  
w sprawie wniosku o udzielenie azylu lub dokumentu pobytowego;

 – ekstradycja – wydanie przez państwo władzom innego państwa osoby przebywającej na 
terytorium państwa wydającego; czynność taka dokonywana jest w sytuacji, kiedy osoba 
ta jest podejrzana o popełnienie czynu przestępczego na terytorium państwa zwracające-
go się z wnioskiem o ekstradycję, lub też w celu odbycia kary; ekstradycja dokonywana 
jest na podstawie umowy międzynarodowej, o ile państwo zwracające się z wnioskiem  
o ekstradycję zapewnia wzajemność; 

 – ENA (europejski nakaz aresztowania) – uproszczona ekstradycja pozwalająca na rezygnację 
z zasady podwójnej karalności;

 – granice wewnętrzne – oznaczają wspólne granice lądowe umawiających się stron, ich porty 
lotnicze przeznaczone do rejsów krajowych oraz ich porty morskie przeznaczone do regu-
larnych połączeń promowych, wyłącznie z lub do innego portu na terytoriach umawiających 
się stron, bez zatrzymywania się w jakichkolwiek portach znajdujących się poza powyższy-
mi terytoriami;

 – granice zewnętrzne – granice lądowe i morskie umawiających się stron, ich porty lotnicze 
i morskie, jeżeli nie są one granicami wewnętrznymi;

 – informacje uzupełniające – wszelkie informacje, wymieniane za pośrednictwem biur 
SIRENE między krajowymi a zagranicznymi organami uprawnionymi do wykorzystywania 
danych SIS, niezbędne przy dokonywaniu wpisów do Systemu Informacyjnego Schengen 
lub w celu umożliwienia podjęcia odpowiednich działań, w przypadkach gdy w wyniku 
przeglądania danych SIS odnaleziono osoby lub przedmioty, których dotyczą wpisy;

 – kontrola graniczna – kontrola przeprowadzana na granicy wyłącznie w związku z zamia-
rem jej przekroczenia, niezależnie od jakichkolwiek innych okoliczności;

 – kopia krajowa – pełna kopia bazy danych SIS, o której mowa art. 4 ust. 1 lit. b rozpo-
rządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. 
w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen 
drugiej generacji (SIS II) oraz w art. 4 ust. 1 lit. b decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia  
12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informa-
cyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II);
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 – Krajowy System Informatyczny (KSI) – zespół współpracujących ze sobą urządzeń, pro-
cedur przetwarzania informacji i narzędzi programowych (oprogramowania) zastosowanych 
w celu przetwarzania danych oraz infrastruktura telekomunikacyjna, umożliwiające organom 
administracji publicznej i organom wymiaru sprawiedliwości wykorzystywanie danych gro-
madzonych w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym;

 – osoba ubiegająca się o azyl – każdy cudzoziemiec, który wniósł wniosek o udzielenie azylu 
w rozumieniu powyższej Konwencji, w odniesieniu do którego nie podjęto jeszcze ostatecz-
nej decyzji;

 – państwo członkowskie – państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Ob-
szarze Gospodarczym nienależące do Unii Europejskiej lub państwo niebędące stroną umo-
wy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którego obywatele mogą korzystać ze swobody 
przepływu osób na podstawie umów zawartych przez to państwo ze Wspólnotą Europejską 
i jej państwami członkowskimi, z wyjątkiem państwa, wobec którego Rada podjęła decyzję 
o niestosowaniu przepisów dorobku Schengen;

 – państwo trzecie – każde państwo, inne niż umawiające się strony;
 – postępowanie w sprawie wniosków o udzielenie azylu – oznacza wszelkie procedury 

rozpatrywania wniosków i podejmowania decyzji w sprawie wniosków o udzielenie azylu,  
w tym środki podjęte na podstawie ostatecznej decyzji w sprawie wniosku, z wyjątkiem 
wskazania umawiającej się strony właściwej do przeprowadzenia postępowania w sprawie 
wniosków o udzielenie azylu na mocy Konwencji;

 – przejście graniczne – każde przejście graniczne uznane przez właściwe władze do przekra-
czania granic zewnętrznych;

 – przewoźnik – każda osoba fizyczna lub prawna, która zajmuje się świadczeniem usług prze-
wozu pasażerów drogą lotniczą, morską lub lądową;

 – rejs krajowy – każdy rejs wyłącznie do lub z terytoriów umawiających się stron, bez lądo-
wania na terytorium państwa trzeciego;

 – tożsamość niepotwierdzona – oznacza, że nie ma wystarczających dowodów potwierdza-
jących tożsamość;

 – tożsamość potwierdzona – oznacza, że tożsamość została potwierdzona na podstawie ory-
ginału dokumentu tożsamości, paszportu lub oświadczenia kompetentnego organu;

 – tożsamość przywłaszczona – szczególny przypadek aliasu występujący wtedy, gdy dana 
osoba posługuje się tożsamością innej istniejącej osoby;

 – wiza – pisemne zezwolenie na przekroczenie granicy lub pobyt na terenie obcego państwa 
wystawione cudzoziemcom przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub konsularne (kon-
sulaty) tegoż państwa;

 – wniosek o udzielenie azylu – każdy pisemny, ustny lub inny wniosek wniesiony przez 
cudzoziemca na granicy zewnętrznej lub na terytorium umawiającej się strony w celu 
uznania za uchodźcę, zgodnie z Konwencją genewską dotyczącą statusu uchodźców z dnia 
28 lipca 1951 r., zmienioną Protokołem Nowojorskim z dnia 31 stycznia 1967 r., a tym samym 
w celu uzyskania prawa pobytu;

 – wpis – czynności faktyczne polegające na wprowadzeniu, zmianie lub usunięciu z Systemu 
Informacyjnego Schengen lub Wizowego Systemu Informacyjnego danych umożliwiają-
cych właściwym organom identyfikację osoby lub przedmiotu oraz podjęcie wnioskowane-
go działania w związku ze zidentyfikowaniem osoby lub przedmiotu;

 – zastrzeżenie – decyzja danego państwa o nieuznawaniu za wiążące wobec siebie określo-
nych postanowień umowy; państwo może wnieść zastrzeżenia dla określonych punktów 
zawieranej umowy tylko za zgodą pozostałych państw zawierających umowę, o ile sama 
umowa nie zabrania wnoszenia zastrzeżeń. 
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