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KONWENCJA1 
 

WYKONAWCZA DO UKŁADU Z SCHENGEN 
 

z dnia 14 czerwca 1985 roku 
 

między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki 
Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego 

znoszenia kontroli na wspólnych granicach  
 
 
KRÓLESTWO BELGII, REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, REPUBLIKA 
FRANCUSKA, WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA ORAZ KRÓLESTWO 
NIDERLANDÓW, zwane dalej „Umawiającymi się Stronami”, 
 
OPIERAJĄC się na Układzie z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku w 
sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, 
 
ZDECYDOWAWSZY wypełnić zobowiązania wyraŜone w powyŜszym Układzie, 
mające na celu zniesienie kontroli przepływu osób na ich wspólnych 
granicach oraz ułatwienie transportu i przepływu towarów na tych 
granicach, 
 
a takŜe mając na uwadze, co następuje: 
 
Traktat ustanawiający Wspólnoty Europejskie, uzupełniony Jednolitym 
Aktem Europejskim, przewiduje, Ŝe rynek wewnętrzny obejmuje obszar bez 
granic wewnętrznych; 
 
zamiarem Umawiających się Stron jest realizacja powyŜszego celu, bez 
uszczerbku dla środków podejmowanych w celu wprowadzania w Ŝycie  
postanowień Traktatu; 
 
wykonanie powyŜszego zobowiązania wymaga podjęcia szeregu właściwych 
środków i ścisłej współpracy między Umawiającymi się Stronami, 

                                                 
1 Na mocy artykułu 2 Protokołu włączającego acquis Schengen w ramy Unii Europejskiej załączonego do Traktatu Amsterdamskiego (1999 
r.), Konwencja Wykonawcza Schengen została włączona do dorobku prawnego Unii Europejskiej. Zgodnie z artykułem 8 Protokołu Państwa 
ubiegające się o przyjęcie do Unii Europejskiej muszą sprzyjać w pełni Acquis Schengen; 
Na podstawie artykułu 3 ust. 1 Aktu  dotyczącego warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, 
Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii I Republiki 
Słowackiej oraz dostosowań w Traktatach Stanowiących Podstawę Unii Europejskiej, RP jest zwiazna i stosuje przepisy Acquis Schengen, w 
tym Konwencji Wykonawczej Schengen, w postaci w jakiej zostały włączone w ramy UE (ww. Protokół). Warto jednak pamiętać, Ŝe 
stosowanie przedmiotowych przepisów objętych acqius Schengen zostało podzielone na dwie kategorie – część postanowień stosuje się od 
momentu wejscia Polski do UE, pozostałe po wydaniu stosownej decyzji Rady UE. W obu przypadkach stan przygtowania do stosowania 
ww. przepisów jest oceniany na podstawie wiyt misji ewalaucyjnej. Ponadto naleŜy zaznaczyć, Ŝe kaŜde państwo naleŜące do obszaru 
Schengen poddawane jest sprawdzeniau moŜliwości prowadzenia efektywnej współpracy transgranicznej. 
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UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE: 
 

TYTUŁ I 
 

DEFINICJE 
 

Artykuł 1 
 
Do celów niniejszej Konwencji: 
 
granice wewnętrzne: oznaczają wspólne granice lądowe Umawiających się 
Stron, ich porty lotnicze przeznaczone do rejsów krajowych oraz ich porty 
morskie przeznaczone do regularnych połączeń promowych, wyłącznie z lub 
do innego portu na terytoriach Umawiających się Stron, bez zatrzymywania 
się w jakichkolwiek portach znajdujących się poza powyŜszymi terytoriami;  
 
granice zewnętrzne: oznaczają granice lądowe i morskie Umawiających się 
Stron, ich porty lotnicze i morskie, jeŜeli nie są one granicami wewnętrznymi;  
 
rejs krajowy: oznacza kaŜdy rejs wyłącznie do lub z terytoriów Umawiających 
się Stron, bez lądowania na terytorium państwa trzeciego;  
 
państwo trzecie: oznacza kaŜde państwo inne niŜ Umawiające się Strony;  
 
cudzoziemiec: oznacza kaŜdą osobę, inną niŜ obywatel Państwa 
Członkowskiego Wspólnot Europejskich;  
 
cudzoziemiec, wobec którego dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu: 
oznacza cudzoziemca, wobec którego dokonano wpisu do Systemu 
Informacyjnego Schengen zgodnie z artykułem 96, w celu odmowy tej osobie 
wjazdu;  
 
przejście graniczne: oznacza kaŜde przejście graniczne uznane przez 
właściwe władze do przekraczania granic zewnętrznych;  
 
kontrola graniczna: oznacza kontrolę przeprowadzaną na granicy wyłącznie 
w związku z zamiarem jej przekroczenia, niezaleŜnie od jakichkolwiek innych 
okoliczności;  
 
przewoźnik: oznacza kaŜdą osobę fizyczną lub prawną, która zajmuje się 
świadczeniem usług przewozu pasaŜerów, drogą lotniczą, morską lub 
lądową;  
 
dokument pobytowy: oznacza upowaŜnienie 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;  
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wniosek o udzielenie azylu: oznacza kaŜdy 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 dotycząca statusu uchodźców z dnia 28 lipca 1951 roku, 
zmienioną Protokołem Nowojorskim z dnia 31 stycznia 1967 roku, a tym 
samym w celu uzyskania prawa pobytu;  
 
osoba ubiegająca się o azyl: oznacza kaŜdego cudzoziemca, który wniósł 
wniosek o udzielenie azylu w rozumieniu powyŜszej Konwencji, w odniesieniu 
do którego nie podjęto jeszcze ostatecznej decyzji;  
 
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. 
 

TYTUŁ II 
 

ZNIESIENIE KONTROLI NA GRANICACH WEWNĘTRZNYCH I PRZEPŁYW 
OSÓB 

 
ROZDZIAŁ 1 

 
PRZEKRACZANIE GRANIC WEWNĘTRZNYCH 

 
Artykuł 2  

 
[UCHYLONE PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 562/2006]2 

 
ROZDZIAŁ 2 

 
PRZEKRACZANIE GRANIC ZEWNĘTRZNYCH 

 
Artykuły 3 – 8   

 
[UCHYLONE PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 562/2006] 3 

                                                 
2 Zgodnie z art. 39 ust. 1 Rozporządzenia (WE) NR 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad 
regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), uchyla się art. 2 Konwencji Wykonawczej Schengen; 
3 Zgodnie z art. 39 ust. 1 Rozporządzenia (WE) NR 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad 
regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), uchyla się art. 3 - art. 8 Konwencji Wykonawczej Schengen; 
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ROZDZIAŁ 3 
 

WIZY 
 

Sekcja 1 
 

Wizy krótkoterminowe 
 

Artykuł 9 
 
1.  Umawiające się Strony zobowiązują się do przyjęcia wspólnej polityki w 
zakresie przepływu osób, w szczególności ustaleń dotyczących wiz. W tym 
celu udzielają one sobie pomocy. Umawiające się Strony zobowiązują się do 
dąŜenia, we wspólnym porozumieniu, do harmonizacji swoich polityk 
wizowych. 
 
2.  Uregulowania dotyczące wiz w odniesieniu do państw trzecich, których 
obywatele podlegają uregulowaniom wizowym wspólnym dla wszystkich 
Umawiających się Stron, w momencie podpisania niniejszej Konwencji lub w 
późniejszym terminie, mogą zostać zmodyfikowane jedynie za wspólną zgodą 
wszystkich Umawiających się Stron. KaŜda z Umawiających się Stron moŜe 
w wyjątkowych przypadkach odstąpić od wspólnych uregulowań dotyczących 
wiz w odniesieniu do państwa trzeciego, kiedy waŜne powody polityki 
narodowej wymagają podjęcia pilnej decyzji. Strona ta najpierw zasięga opinii 
pozostałych Umawiających się Stron, a podejmując decyzję, bierze pod 
uwagę ich interesy oraz konsekwencje podjęcia decyzji. 
 

Artykuł 10 
 
1.  Wprowadza się wizę jednolitą, waŜną na całym terytorium 
Umawiających się Stron. Wiza ta, której okres waŜności ustalony jest w 
artykule 11, moŜe być wydawana w przypadku pobytów nieprzekraczających 
trzech miesięcy. 
 
2.  Do czasu wprowadzenia takiej wizy, Umawiające się Strony uznają 
swoje odpowiednie wizy krajowe, pod warunkiem, Ŝe są one wydawane 
zgodnie ze wspólnymi warunkami i kryteriami, ustanowionymi w kontekście 
odpowiednich postanowień niniejszego rozdziału. 
 
3.  W drodze odstępstwa od ustępu 1 i 2, kaŜda Umawiająca się Strona 
zastrzega sobie prawo do ograniczenia terytorialnej waŜności wizy zgodnie ze 
wspólnymi uregulowaniami, określonymi w kontekście odpowiednich 
postanowień niniejszego rozdziału. 
 

Artykuł 11 
 
1.  Wiza określona w artykule 10 moŜe być: 
 
a)  wizą uprawniającą do jednego lub więcej wjazdów, pod warunkiem, Ŝe 
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ani długość ciągłego pobytu, ani całkowita długość kolejnych pobytów 
nie przekraczają trzech miesięcy w ciągu kaŜdego okresu sześciu 
miesięcy, liczonego od daty pierwszego wjazdu;  

 
b)  wizą tranzytową uprawniającą jej posiadacza do przejazdu przez 

terytoria Umawiających się Stron jednorazowo, dwukrotnie lub w 
wyjątkowych przypadkach wielokrotnie w drodze na terytorium państwa 
trzeciego, pod warunkiem, Ŝe tranzyt taki nie przekracza pięciu dni. 

 
2.  Ustęp 1 nie stanowi przeszkody dla Umawiającej się Strony do wydania 
nowej wizy, której waŜność jest ograniczona do jego terytorium, w ciągu 
danego okresu sześciu miesięcy, o ile to konieczne. 
 

Artykuł 12 
 
1.  Wiza jednolita, określona w artykule 10 ustęp 1, wydawana jest przez 
misje dyplomatyczne i urzędy konsularne Umawiających się Stron oraz, tam 
gdzie stosowne, przez organy Umawiających się Stron upowaŜnione na mocy 
artykułu 17. 
 
2.  Umawiającą się Stroną odpowiedzialną za wydanie takiej wizy jest w 
zasadzie państwo będące docelowym miejscem podróŜy. Jeśli określenie 
docelowego miejsca podróŜy nie jest moŜliwe, wiza jest wydawana przez 
placówkę dyplomatyczną lub konsularną Umawiającej się Strony pierwszego 
wjazdu. 
 
3.  Komitet Wykonawczy ustanawia postanowienia wykonawcze oraz, w 
szczególności, kryteria określania docelowego miejsca podróŜy. 

 
Artykuł 13 

 
1.  Wiza nie moŜe zostać umieszczona w dokumencie podróŜy, którego 
waŜność wygasła. 
 
2.  Okres waŜności dokumentu podróŜy powinien przekraczać okres 
waŜności wizy, wraz z okresem przewidzianym na jej wykorzystanie. Okres 
ten powinien umoŜliwiać cudzoziemcom powrót do ich kraju pochodzenia lub 
wjazd do państwa trzeciego. 
 

Artykuł 14 
 
1.  Wiza nie moŜe zostać umieszczona w dokumencie podróŜy, jeśli nie jest 
on waŜny w którejkolwiek z Umawiających się Stron. Jeśli dokument podróŜy 
jest waŜny jedynie w jednej lub kilku Umawiających się Stronach, 
umieszczana w nim wiza ogranicza się do danej Umawiającej się Strony lub 
danych Stron. 
 
2.  Jeśli dokument podróŜy nie jest uznany za waŜny przez jedną lub kilka 
Umawiających się Stron, w miejsce wizy moŜe zostać wydane zezwolenie o 
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identycznej waŜności. 
 

Artykuł 15 
 
W zasadzie, wizy określone w artykule 10 mogą być wydawane wyłącznie, 
jeśli cudzoziemiec spełnia warunki wjazdu ustanowione w artykule 5 ustęp 1 
litery a), c), d) i e). 
 

Artykuł 16 
 
Jeśli Umawiająca się Strona uzna za niezbędne odstąpienie na podstawie 
jednego z powodów wymienionych w artykule 5 ustęp 2 od zasady, 
ustanowionej w artykule 15, poprzez wydanie wizy cudzoziemcowi, który nie 
spełnia warunków wjazdu określonych w artykule 5 ustęp 1, waŜność wizy 
ogranicza się do terytorium powyŜszej Umawiającej się Strony, która 
powinna poinformować o tym takŜe inne Umawiające się Strony. 
 

Artykuł 17 
 
1.  Komitet Wykonawczy przyjmuje wspólne zasady rozpatrywania 
wniosków wizowych, zapewnia ich poprawne wdraŜanie oraz dostosowuje je 
do nowych sytuacji i okoliczności. 
 
2.  Komitet Wykonawczy wskazuje równieŜ przypadki, w których wydanie 
wizy podlega konsultacjom z władzami centralnymi Umawiającej się Strony, 
w której został wniesiony wniosek oraz, tam gdzie to stosowne, z władzami 
centralnymi innych Umawiających się Stron. 
 
3.  Komitet Wykonawczy podejmuje równieŜ niezbędne decyzje w sprawie: 
 
a)  dokumentów podróŜy, w których wiza moŜe być umieszczona;  
 
b)  organów wydających wizy;  
 
c)  zasad regulujących wydawanie wiz na granicach;  
 
d)  formularza, treści i okresu waŜności wizy oraz opłat związanych z ich 

wydawaniem;  
 
e)  warunków przedłuŜenia i odmowy wydania wizy, określonej w literach c) 

i d), zgodnie z interesami wszystkich Umawiających się Stron;  
 
f)  procedur ograniczania terytorialnej waŜności wizy;  
 
g)  zasad regulujących sporządzanie wspólnego wykazu cudzoziemców, 

wobec których dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu, bez 
uszczerbku dla postanowień artykułu 96. 
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Sekcja 2 
 

Wizy długoterminowe 
 

Artykuł 18 
 

[ZMIENIONY PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) NR 1091/2001]4 
 
Wizy na pobyt przekraczający trzy miesiące są narodowymi wizami 
wystawionymi przez jedno z Państw Członkowskich zgodnie z jego 
ustawodawstwem krajowym. W okresie nie dłuŜszym niŜ trzy miesiące od 
pierwszego dnia waŜności wizy, wizy takie są jednocześnie waŜne jako wizy 
krótkoterminowe, pod warunkiem Ŝe zostały wydane zgodnie ze wspólnymi 
warunkami i kryteriami przyjętymi według lub na mocy odpowiednich 
przepisów rozdziału 3, sekcja 1, a posiadacze wiz spełniają warunki wjazdu 
określone w art. 5 ust. 1 lit. a), c), d) i e). W przeciwnym razie takie wizy 
umoŜliwiają jedynie ich posiadaczom przejazd przez terytoria innych Państw 
Członkowskich w celu dotarcia do terytorium Państwa, które wystawiło wizę, 
o ile posiadacze wiz nie spełniają warunków wjazdu określonych w art. 5 ust. 
1 lit. a), d) i e) lub nie są na krajowej liście ostrzegawczej Państwa 
Członkowskiego, przez którego terytorium usiłują dokonać przejazdu. 
 
 

ROZDZIAŁ 4 
 

ZASADY REGULUJĄCE PRZEMIESZCZANIE SIĘ CUDZOZIEMCÓW 
 

Artykuł 19 
 
1.  Cudzoziemcy legitymujący się wizami jednolitymi, którzy w sposób 
legalny wjechali na terytorium Umawiającej się Strony, mogą swobodnie 
przemieszczać się po terytoriach wszystkich Umawiających się Stron w 
okresie waŜności ich wizy, pod warunkiem, Ŝe spełniają oni warunki wjazdu 
określone w artykule 5 ustęp 1 litery a), c), d) i e). 
 
2.  Do czasu wprowadzenia wizy jednolitej, cudzoziemcy legitymujący się 
wizami wydanymi przez jedną z Umawiających się Stron, którzy w sposób 
legalny wjechali na terytorium jednej z Umawiających się Stron, mogą 
swobodnie przemieszczać się po terytoriach wszystkich Umawiających się 
Stron w okresie waŜności ich wizy, nie dłuŜej jednak niŜ do upływu trzech 
miesięcy od daty pierwszego wjazdu, pod warunkiem, Ŝe spełniają oni 
warunki wjazdu określone w artykule 5 ustęp 1 litery a), c), d) i e). 
 
3.  Ustępów 1 i 2 nie stosuje się do wiz, których waŜność podlega 
terytorialnemu ograniczeniu zgodnie z rozdziałem 3 niniejszego tytułu. 
 
4.  Niniejszy artykuł stosuje się bez uszczerbku dla postanowień 
                                                 
4 Brzmienie artykułu 18 Konwencji Wykonawczej Schengen nadane art. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1091/2001 w sprawie swobody 
przemieszczania się na podstawie wizy długoterminowej; 
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artykułu 22. 
 

Artykuł 20 
 
1.  Cudzoziemcy niepodlegający obowiązkowi wizowemu mogą swobodnie 
przemieszczać się po terytoriach Umawiających się Stron przez okres 
nieprzekraczający trzech miesięcy w ciągu sześciu miesięcy od daty 
pierwszego wjazdu, pod warunkiem, Ŝe spełniają oni warunki wjazdu 
określone w artykule 5 ustęp 1 litery a), c), d) i e). 
 
2.  Postanowienia ustępu 1 nie mają wpływu na prawo kaŜdej z 
Umawiających się Stron do przedłuŜenia pobytu cudzoziemca na swoim 
terytorium, w wyjątkowych okolicznościach lub zgodnie z umową 
dwustronną zawartą przed wejściem w Ŝycie niniejszej Konwencji, poza okres 
trzech miesięcy. 
 
3.  Niniejszy artykuł stosuje się bez uszczerbku dla postanowień 
artykułu 22. 
 

Artykuł 21 
 
1.  Cudzoziemcy, legitymujący się waŜnym dokumentem pobytowym, 
wydanym przez jedną z Umawiających się Stron, mogą na podstawie 
powyŜszych dokumentów oraz waŜnego dokumentu podróŜy swobodnie 
przemieszczać się przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy na 
terytoriach innych Umawiających się Stron, pod warunkiem, Ŝe spełniają oni 
warunki wjazdu określone w artykule 5 ustęp 1 litery a), c), i e) oraz nie 
znajdują się na krajowej liście wpisów do celów odmowy wjazdu danej 
Umawiającej się Strony. 
 
2.  Ustęp 1 stosuje się takŜe do cudzoziemców legitymujących się 
dokumentami pobytowymi na czas oznaczony, wydanymi przez jedną z 
Umawiających się Stron oraz dokumentami podróŜy wydanymi przez tę 
Umawiającą się Stronę. 
 
3.  Umawiające się Strony przekaŜą Komitetowi Wykonawczemu wykaz 
dokumentów, wydawanych przez nie jako waŜne dokumenty podróŜy, 
dokumenty pobytowe lub dokumenty pobytowe na czas oznaczony w 
rozumieniu niniejszego artykułu. 
 
4.  Niniejszy artykuł stosuje się bez uszczerbku dla postanowień artykułu 
22. 
 

Artykuł 22 
 
1.  Cudzoziemcy, którzy legalnie wjechali na terytorium jednej z 
Umawiających się Stron winni zgłosić się, zgodnie z warunkami 
ustanowionymi przez kaŜdą Umawiającą się Stronę, u właściwych władz 
Umawiającej się Strony, na której terytorium wjechali. Cudzoziemcy, 
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określeni powyŜej, mogą się zgłosić po wjeździe albo w ciągu trzech dni 
roboczych od dnia wjazdu, według uznania Umawiającej się Strony, na której 
terytorium wjechali. 
 
2.  Cudzoziemcy zamieszkujący na terytorium jednej z Umawiających się 
Stron, którzy wjeŜdŜają na terytorium innej Umawiającej się Strony, są 
zobowiązani do zgłoszenia się u organów określonych w ustępie 1.5 
 
3.  KaŜda Umawiająca się Strona ustanawia własne zwolnienia od 
obowiązków wymienionych w ustępie 1 i 2 i informuje o nich Komitet 
Wykonawczy. 
 

Artykuł 23 
 
1.  Cudzoziemcy, którzy nie spełniają warunków uprawniających do 
krótkoterminowego pobytu, stosowanych na terytorium Umawiającej się 
Strony, lub przestali spełniać te warunki, powinni niezwłocznie opuścić 
terytorium Umawiających się Stron. 
 
2.  Cudzoziemcy, legitymujący się waŜnym dokumentem pobytowym lub 
dokumentem pobytowym na czas oznaczony, wydanymi przez inną 
Umawiającą się Stronę powinni niezwłocznie udać się na terytorium tej 
Umawiającej się Strony. 
 
3.  W przypadkach, gdy tacy cudzoziemcy nie opuścili danego terytorium 
dobrowolnie lub moŜna przypuszczać, Ŝe nie zrobią tego, lub w przypadku, 
gdy ich niezwłoczny wyjazd jest konieczny z uwagi na bezpieczeństwo 
narodowe lub porządek publiczny, muszą oni zostać, zgodnie z prawem 
krajowym, wydaleni z terytorium Umawiającej się Strony, na którym zostali 
oni zatrzymani. Jeśli na mocy powyŜszych przepisów nie dopuszcza się 
wydalenia, dana Umawiająca się Strona moŜe zezwolić danej osobie na 
pozostanie na jej terytorium. 
 
4.  Cudzoziemcy, określeni powyŜej, mogą zostać wydaleni z terytorium 
powyŜszej Strony do ich krajów pochodzenia lub jakiegokolwiek innego 
państwa, w którym mogą zostać przyjęci, w szczególności zgodnie ze 
stosownymi postanowieniami umów o readmisji zawartych przez Umawiające 
się Strony. 
 
5.  Ustęp 4 nie uniemoŜliwia zastosowania postanowień krajowych 
dotyczących prawa azylu, Konwencji genewskiej dotyczącej statusu 
uchodźców z dnia 28 lipca 1951 roku, zmienionej Protokołem Nowojorskim z 
dnia 31 stycznia 1967 roku, ustęp 2 niniejszego artykułu lub artykułu 33 
ustęp 1 niniejszej Konwencji. 
 

                                                 
5 Brzmienie artykułu 22 Konwencji Wykonawczej Schengen nadane zgodnie ze Sprostowaniem do Konwencji wykonawczej do Układu z 
Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz 
Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, opublikowanej w Dz.Urz. L218 z 23.08.2007 r. – 
poprawki w tłumaczeniu; 
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Artykuł 24 
 
Z uwzględnieniem definicji odpowiednich kryteriów i uzgodnień praktycznych 
Komitetu Wykonawczego, Umawiające się Strony wyrównują sobie nawzajem 
wszelkie straty finansowe, jakie mogą wyniknąć z obowiązku wydalenia, 
określonego w artykule 23, jeśli wydalenie takie nie moŜe zostać 
przeprowadzone na koszt cudzoziemca. 

 
ROZDZIAŁ 5 

 
DOKUMENTY POBYTOWE ORAZ WPISY DO CELÓW ODMOWY WJAZDU 

 
Artykuł 25 

 
1.  W sytuacji, kiedy Umawiająca się Strona rozpatruje wydanie 
dokumentu pobytowego cudzoziemcowi, wobec którego został dokonany wpis 
do celów odmowy wjazdu, Strona ta zasięga najpierw opinii Umawiającej się 
Strony, która wprowadziła taki wpis oraz bierze pod uwagę jej interesy; 
dokument pobytowy wydaje się jedynie z waŜnych powodów, w szczególności 
z przyczyn humanitarnych lub z uwagi na zobowiązania międzynarodowe. 
 
W przypadku wydania dokumentu pobytowego, Umawiająca się Strona 
dokonująca wpisu wycofa go, lecz moŜe wprowadzić danego cudzoziemca na 
krajową listę wpisów do celów odmowy wjazdu. 
 
2.  Jeśli okaŜe się, Ŝe wpis do celów odmowy wjazdu został dokonany wobec 
cudzoziemca legitymującego się waŜnym dokumentem pobytowym wydanym 
przez jedną z Umawiających się Stron, Umawiająca się Strona dokonująca 
wpisu zasięga opinii Strony, która wydała dokument pobytowy w celu 
stwierdzenia, czy istnieją wystarczające powody do cofnięcia dokumentu 
pobytowego. 
 
W przypadku braku cofnięcia dokumentu pobytowego, Umawiająca się 
Strona dokonująca wpisu wycofa go, lecz, niezaleŜnie od tego, moŜe 
wprowadzić danego cudzoziemca na krajową listę wpisów do celów odmowy 
wjazdu. 
 

ROZDZIAŁ 6 
 

ŚRODKI TOWARZYSZĄCE 
 

Artykuł 26 
 

[UZUPEŁNIONY PRZEPISAMI DYREKTYWY RADY 2001/51/WE]6 
 
1.  Umawiające się Strony zobowiązują się, z zastrzeŜeniem zobowiązań 
wynikających z faktu ich przystąpienia do Konwencji genewskiej dotyczącej 

                                                 
6 Brzmienie artykułu 26 Konwencji Wykonawczej Schengen zamienione postanowieniami Dyrektywy Rady 2001/51/WE uzupełniającej 
postanowienia art. 26 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r.; 
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statusu uchodźców z dnia 28 lipca 1951 roku, zmienionej Protokołem 
Nowojorskim z dnia 31 stycznia 1967 roku, do wprowadzenia do ich prawa 
krajowego następujących zasad: 
 
a)  W przypadku kiedy cudzoziemcom odmówiono wjazdu na terytorium 

jednej z Umawiających się Stron, przewoźnik, który przywiózł ich na 
granicę zewnętrzną drogą lotniczą, morską lub lądową jest zobowiązany 
do niezwłocznego ponownego przejęcia za nich odpowiedzialności. Na 
wniosek organów nadzoru granicy przewoźnik jest obowiązany przewieźć 
cudzoziemców do państwa trzeciego, z którego zostali oni przywiezieni 
lub do państwa trzeciego, które im wydało dokument podróŜy na 
podstawie, którego podróŜują, lub do jakiegokolwiek państwa trzeciego, 
które ich z pewnością przyjmie. 

 
b)  Przewoźnik jest zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych 

środków dla zapewnienia, aby cudzoziemiec przewoŜony drogą lotniczą, 
morską lub lądową posiadał dokumenty podróŜy, wymagane przy 
wjeździe na terytoria Umawiających się Stron. 

 
2.  Umawiające się Strony zobowiązują się, z zastrzeŜeniem zobowiązań 
wynikających z faktu ich przystąpienia do Konwencji genewskiej dotyczącej 
statusu uchodźców z dnia 28 lipca 1951 roku, zmienionej Protokołem 
Nowojorskim z dnia 31 stycznia 1967 roku, oraz zgodnie ze swoim prawem 
konstytucyjnym, do nałoŜenia kar na przewoźników przewoŜących drogą 
lotniczą lub morską z państwa trzeciego na ich terytoria cudzoziemców, 
którzy nie posiadają niezbędnych dokumentów podróŜy. 
 
3.  Ustęp 1 litera b) i ustęp 2 stosuje się równieŜ do przewoźników 
międzynarodowych przewoŜących grupy pasaŜerów drogą lądową 
autokarami, z wyjątkiem ruchu granicznego. 
 

Artykuł 27  
 

[UCHYLONY PRZEPISAMI DYREKTYWY RADY 2002/90/WE7 ORAZ DECYZJI 

RAMOWEJ RADY 2002/946/WSISW8] 
 

ROZDZIAŁ 7 
 

WŁAŚCIWOŚĆ DO POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WNIOSKÓW O 
UDZIELENIE AZYLU 

                                                 
7 Ustęp 1 art. 27 Konwencji Wykonawczej Schengen uchylony przepisami Dyrektywy Rady 2002/90/WE z dnia 28 listopada 2002 r. 
definiująca ułatwianie nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu; 
8 Ustęp 2 i 3 art. 27 Konwencji Wykonawczej Schengen uchylony przepisami Decyzji ramowej Rady 2002/946/WSiSW w sprawie 
wzmocnienia systemu karnego w celu zapobiegania ułatwianiu nielegalnego wjazdu, tranzytu i pobytu; 
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Artykuł 28 – Artykuł 389 
 

[ZASTĄPIONE PRZEPISAMI TZW. „KONWENCJI DUBLIŃSKIEJ”]10 
 

TYTUŁ III 
 

POLICJA I BEZPIECZEŃSTWO 
 

ROZDZIAŁ 1 
 

WSPÓŁPRACA POLICYJNA11 
 

Artykuł 39 
 

[ZMIENIONY PRZEPISAMI DECYZJI RAMOWEJ RADY 2006/960 JHA] 
 

1. Układające się Strony zobowiązują się, Ŝe ich słuŜby policyjne, w 
poszanowaniu przepisów prawa wewnętrznego i w granicach swoich 
uprawnień, udzielać będą sobie pomocy w celu zapobiegania i ścigania 
czynów karalnych, o ile przepisy prawa wewnętrznego nie zastrzegają 
prowadzenia postępowania władzom sądowym i o ile wniosek lub jego 
wykonanie nie pociąga za sobą zastosowania środków przymusu przez 
wezwaną Układającą się Stronę. Kiedy wezwane organa policyjne nie są 
właściwe do wykonania wniosku przekazują sprawę właściwym organom.12 
 
2. Informacje pisemne przekazane przez wezwaną Układającą się Stronę 
zgodnie z postanowieniami ustępu 1 mogą być wykorzystywane przez 

                                                 
9 por. Council Decision 1999/435/EC concerning the definition of the Schengen acquis for the purpose of determining, in conformity with 
the relevant provisions of the Treaty establishing the European Community and the Treaty on European Union, the legal basis for each of the 
provisions or decisions which constitute the acquis 
10 Zgodnie z art. 24 ust. 1 Rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003 ustanawiającego kryteria i mechanizmy określania Państwa 
Członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w jednym z Państw Członkowskich przez obywatela państwa 
trzeciego, niniejsze rozporządzenie zastępuje Tzw. „Konwencję Dublińską” określającą państwo odpowiedzialne za rozpatrywanie 
wniosków o azyl wniesionych w jednym z Państw Członkowskich Wspólnot Europejskich (rozporządzenie zmienione przepisami Umowy 
pomiędzy Wspólnotą Europejską i Królestwem Danii w sprawie kryteriów i mechanizmów określania Państwa Członkowskiego właściwego 
dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w Danii lub innym Państwie Członkowskim Unii Europejskiej, i systemu "Eurodac" do 
porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania Konwencji Dublińskiej); 
11 Warto pamiętać, Ŝe w 2003 r. Rada Unii Europejskiej wydała „EU Schengen Catalogue, Police Co-operation - Recommendations and 
Best Practice” (Volume IV), którego zadaniem jest jedynie objaśnienie i uszczegółowienie przepisów dorobku prawnego Schengen, a takŜe 
wskazanie zaleceń i dobrych praktyk, będących swojego rodzaju przykładem, zarówno dla państw przystępujących do Schengen oraz w pełni 
uczestniczących we współpracy. NaleŜy dodać, Ŝe jest on uzupełnieniem i dopełnieniem „Police Cooperation handbook” (wersja 
uaktualniona w lipcu 2007 r. składająca się z dokumentu głównego i załącznika nr 1, nr 2 i nr 3), zawierającego szczegóły odnośnie 
procedur, zgodnie z którymi naleŜy realizować współpracę na obszarze Schengen. Przyjęto załoŜenie, Ŝe – rekomendacje – to nie 
wyczerpujące pełnego katalogu moŜliwości środki, które powinny umoŜliwi ć ustanowienie podstawy dla właściwego zastosowania i 
monitorowania dorobku prawnego Schengen, natomiast – najlepsze praktyki - to nie wyczerpujące pełnego katalogu modele lub metody, 
które muszą być postrzegane jako najbardziej właściwe z punktu widzenia zastosowania dorobku prawnego Schengen. Rozpatrując środki i 
moŜliwości (rekomendacje i dobre praktyki), współpracy policyjnej nie wolno zapominać, Ŝe naleŜą one do wewnętrznej kompetencji 
państw, a Konwencja Wykonawcza Schengen ustanawia jedynie zbiór podstawowych norm. W związku z tym wdroŜenie ww. zasad (np. 
procedur, wskazania właściwych organów, moŜliwej autoryzacji działań, kanałów wymiany informacji i współpracy), podlega prawu 
krajowemu, a zdefiniowane dobre praktyki w sposób ogólny powinny wskazywać na metody i sposoby działań, które będzie moŜna 
dopasować do specyfiki poszczególnych państw. WdraŜanie rekomendacji i dobrych praktyk powinno się odbywać w zakresie określonym 
właściwymi postanowieniami KWS, umowami bilateralnymi oraz prawem krajowym; 
12 Zgodnie z art. 12 ust. 1 Decyzji Ramowej Rady 2006/960 JHA przepisy art. 39 ust. 1, 2 i 3, zastępuje się przepisami niniejszej decyzji 
ramowej w zakresie, w jakim odnoszą się do wymiany informacji i danych wywiadowczych w celu prowadzenia dochodzeń karnych lub 
operacji wywiadowczych w sprawie przestępstw w rozumieniu niniejszej decyzji ramowej (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 lit e 
przedmiotowej Decyzji Ramowej – są to „przestępstwa, o których mowa w art. 2 ust. 2 decyzji ramowej 2002/584/WSiSW w sprawie 
europejskiego nakazu aresztowania”, czyny uznane na mocy prawa krajowego za przestępcze odpowiadające czynom lub równoznaczne z 
czynami, o których mowa w wymienionym przepisie);  
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wzywającą Układającą się Stronę w celu dostarczenia dowodów popełnienia 
czynów karalnych jedynie za zgodą właściwych władz sądowych wezwanej 
Układającej się Strony.13 
 
3. Wnioski o pomoc wyszczególnione w ustępie 1 i odpowiedzi na te wnioski 
mogą być przedmiotem wymiany między organami centralnymi, którym 
kaŜda z Układających się Stron zleciła międzynarodową współpracę 
policyjną. Kiedy wniosek nie moŜe być złoŜony we właściwym czasie w 
sposób wymieniony powyŜej, taki wniosek moŜe zostać skierowany przez 
organa policyjne wzywającej Układającej się Strony bezpośrednio na ręce 
właściwych organów Strony wezwanej, a te mogą bezpośrednio udzielić 
organom policyjnym odpowiedzi na ten wniosek. W takich wypadkach, o 
bezpośrednim przekazaniu wniosku, wnioskujący organ policyjny informuje 
w moŜliwie krótkim czasie organ centralny, któremu wezwana Układająca się 
Strona zleciła międzynarodową współpracę policyjną.14 

 
4.  W obszarach przygranicznych, współpraca moŜe być realizowana w 
oparciu o uzgodnienia między właściwymi ministrami Umawiających się 
Stron. 
 
5.  Postanowienia niniejszego artykułu nie naruszają bardziej 
szczegółowych, obowiązujących lub przyszłych dwustronnych umów między 
Umawiającymi się Stronami posiadającymi wspólne granice. Umawiające się 
Strony informują się o takich umowach. 
 

Artykuł 40 
 

[ZMIENIONY PRZEPISAMI DECYZJI RADY 2003/725/WSISW]15 
 
1.  Funkcjonariusze Państwa Członkowskiego, którzy nadzorują w swoim 
kraju osobę w ramach sądowego postępowania śledczego, która jest 
podejrzana o udział w dającemu podstawę do ekstradycji przestępstwie lub, 
w celu dostarczenia niezbędnego elementu dla postępowania 
przygotowawczego, osobę co do której istnieją powaŜne przesłanki, Ŝe moŜe 
ona przyczynić się do identyfikacji lub określenia miejsca pobytu osoby, o 
której mowa powyŜej, są upowaŜnieni do kontynuowania nadzoru na 
terytorium innego Państwa Członkowskiego, w przypadku gdy wyraziło ono 
zgodę na transgraniczny nadzór w odpowiedzi na przekazany uprzednio 
wniosek o udzielenie pomocy wraz z uzasadnieniem. Warunki takiego 
nadzoru mogą być dołączone do upowaŜnienia. 
 
Na wniosek Umawiającej się Strony, na której terytorium nadzór jest 
prowadzony, nadzór ten moŜe zostać powierzony funkcjonariuszom tej 
Strony. 
                                                 
13 Zgodnie z art. 12 ust. 1…, op. cit.; 
14 Zgodnie z art. 12 ust. 1…, op. cit.; 
15 Brzmienie artykułu 40 ust. 1 i art. 40 ust. 7 Konwencji Wykonawczej Schengen nadane przepisami Decyzji Rady 2003/725/WSiSW 
zmieniającej postanowienia art. 40 ust. 1 i 7 Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. w sprawie 
stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach; 
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Wniosek o udzielenie pomocy wskazanej w akapicie pierwszym musi być 
przekazany organowi wyznaczonemu przez kaŜdą z Umawiających się Stron 
oraz uprawnionemu do udzielania lub do przekazywania 
wnioskowanego upowaŜnienia. 
 
2.  Jeśli ze szczególnie pilnych powodów nie moŜna zaŜądać uprzedniego 
upowaŜnienia od innej Umawiającej się Strony, funkcjonariusze prowadzący 
nadzór są uprawnieni do kontynuowania nadzoru nad osobą podejrzaną o 
popełnienie przestępstwa, wymienionego w ustępie 7, poza granicami, przy 
spełnieniu następujących warunków: 
 
a)  organ Umawiającej się Strony wyznaczony na mocy ustępu 5, na której 

terytorium nadzór ma być kontynuowany, zostaje niezwłocznie 
poinformowany podczas prowadzenia nadzoru, iŜ granica została 
przekroczona;  

 
b)  wniosek o udzielenie pomocy przedstawiony zgodnie z ustępem 1, 

wskazujący na przyczyny przekroczenia granicy bez uprzedniego 
upowaŜnienia zostaje przekazany niezwłocznie. 

 
Nadzór ustaje gdy Umawiająca się Strona, na której terytorium ma on 
miejsce, tego zaŜąda, po przekazaniu notyfikacji określonej w literze a) lub 
wniosku określonego w literze b), lub w przypadku gdy upowaŜnienie nie 
zostało uzyskane, w ciągu pięciu godzin od przekroczenia granicy. 
 
3.  Nadzór określony w ustępie 1 i 2 jest prowadzony wyłącznie zgodnie z 
następującymi warunkami ogólnymi: 
 
a)  Funkcjonariusze prowadzący nadzór muszą przestrzegać postanowień 

niniejszego artykułu oraz postanowień prawnych Umawiającej się 
Strony, na której terytorium działają; muszą oni przestrzegać instrukcji 
właściwych organów lokalnych.16  

 
b)  Z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w ustępie 2, podczas nadzoru 

funkcjonariusze powinni posiadać dokument poświadczający, Ŝe 
upowaŜnienie zostało udzielone. 

 
c)  Funkcjonariusze prowadzący nadzór powinni móc w kaŜdym czasie 

udowodnić, Ŝe działają oni w urzędowym charakterze. 
 
d)  Funkcjonariusze prowadzący nadzór mogą podczas nadzoru nosić broń 

słuŜbową, z wyjątkiem wypadków szczegółowo określonych w inny 
sposób przez Stronę, do której zwrócono się z wnioskiem; zabrania się 
korzystania z broni z wyjątkiem przypadków obrony koniecznej. 

                                                 
16 Brzmienie artykułu 22 Konwencji Wykonawczej Schengen nadane zgodnie ze Sprostowaniem do Konwencji wykonawczej do Układu z 
Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz 
Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, opublikowanej w Dz.Urz. L 218 z 23.08.2007 r. – 
poprawki w tłumaczeniu; 
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e)  Wejście do prywatnych mieszkań i miejsc niedostępnych dla ogółu 

społeczeństwa jest zabronione. 
 
f)  Funkcjonariusze prowadzący nadzór nie mogą zatrzymać ani aresztować 

osoby znajdującej się pod nadzorem. 
 
g)  O wszelkich czynnościach informuje się organy Umawiającej się Strony, 

na której terytorium są prowadzone; funkcjonariusze prowadzący 
nadzór mogą zostać wezwani do osobistego stawienia się w tych 
organach. 

h)  Władze Umawiającej się Strony, z których pochodzą funkcjonariusze 
prowadzący nadzór, na wniosek organów Umawiającej się Strony, na 
której terytorium nadzór ma miejsce udzielają pomocy w wyjaśnieniach 
następujących po działaniach, w których biorą udział, w tym w 
postępowaniu sądowym. 

 
4.  Funkcjonariusze, określeni w ustępie 1 i 2 to: 
 
-  w przypadku Królestwa Belgii: członkowie „police judiciaire près les 

Parquets” (Policji Kryminalnej przy Urzędzie Prokuratora Generalnego), 
„gendarmerie” i „police communale” (policja municypalna), jak równieŜ 
celnicy, na warunkach określonych w odpowiednich umowach 
dwustronnych, określonych w ustępie 6, w odniesieniu do ich 
kompetencji dotyczących nielegalnego handlu środkami odurzającymi i 
substancjami psychotropowymi, handlu bronią i materiałami 
wybuchowymi oraz nielegalnego przewozu toksycznych i 
niebezpiecznych odpadów;  

 
-  w przypadku Republiki Federalnej Niemiec: funkcjonariusze „Polizeien 

des Bundes und der Länder” (Policji Federalnej i Policji Krajów 
Związkowych), jak równieŜ w odniesieniu wyłącznie do nielegalnego 
handlu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi oraz 
handlu bronią funkcjonariusze „Zollfahndungsdienst” (celnej słuŜby 
dochodzeniowej) w ich charakterze jako funkcjonariuszy 
współpracujących Urzędu Prokuratora Publicznego;  

 
-  w przypadku Republiki Francuskiej: funkcjonariusze policji kryminalnej 

policji państwowej oraz narodowej „gendarmerie”, jak równieŜ celnicy, 
na warunkach określonych w odpowiednich umowach dwustronnych, 
określonych w ustępie 6, w odniesieniu do ich uprawnień dotyczących 
nielegalnego handlu środkami odurzającymi i substancjami 
psychotropowymi, handlu bronią i materiałami wybuchowymi oraz 
nielegalnego przewozu toksycznych i niebezpiecznych odpadów;  

 
-  w przypadku Wielkiego Księstwa Luksemburga: funkcjonariusze 

„gendarmerie” i policji, jak równieŜ celnicy, na warunkach 
ustanowionych w odpowiednich umowach dwustronnych, określonych 
w ustępie 6, w odniesieniu do ich uprawnień dotyczących nielegalnego 
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handlu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, 
handlu bronią i materiałami wybuchowymi oraz nielegalnego przewozu 
toksycznych i niebezpiecznych odpadów;  

 
-  w przypadku Królestwa Niderlandów: funkcjonariusze „Rijkspolitie” 

(policji państwowej) oraz „Gemeentepolitie” (policji municypalnej), jak 
równieŜ, na warunkach ustanowionych w odpowiednich umowach 
dwustronnych, określonych w ustępie 6, w odniesieniu do ich 
uprawnień dotyczących nielegalnego handlu środkami odurzającymi i 
substancjami psychotropowymi, handlu bronią i materiałami 
wybuchowymi oraz nielegalnego przewozu toksycznych i 
niebezpiecznych odpadów, funkcjonariusze inspekcji podatkowej i 
organy dochodzeniowe odpowiedzialne za podatek przywozowy i akcyzę. 

 
5.  Organem, określonym w ustępie 1 i 2 jest: 
 
-  w przypadku Królestwa Belgii: „Commissariat général de la Police 

judiciaire” (Department do spraw Postępowania Przygotowawczego), 
 
-  w przypadku Republiki Federalnej Niemiec: „Bundeskriminalamt” 

(Federalny Urząd do spraw Przestępczości), 
 
-  w przypadku Republiki Francuskiej: „Direction centrale de la Police 

judiciaire” (Centrala Policji Kryminalnej), 
 
-  w przypadku Wielkiego Księstwa Luksemburga: „Procureur général 

d’Etat” (Generalny Prokurator Państwa), 
 
-  w przypadku Królestwa Niderlandów: „Landelijk Officier van Justitie” 

(Krajowy Prokurator Publiczny), odpowiedzialny za nadzór 
transgraniczny. 

 
6.  Umawiające się Strony mogą, na poziomie dwustronnym, poszerzyć 
zakres niniejszego artykułu oraz przyjąć dodatkowe środki w celu jego 
wykonania. 
 
7.  Nadzór określony w ustępie 2 moŜe być prowadzony tylko wtedy, gdy 
chodzi o jedno z niŜej wymienionych przestępstw: 
 
-  zabójstwo, 
 
-  nieumyślne spowodowanie śmierci, 
 
-  powaŜne przestępstwo na tle seksualnym, 
 
-  podpalenie, 
 
-  podrabianie i fałszowanie środków płatniczych, 
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-  kradzieŜ z włamaniem i rozbój kwalifikowany oraz paserstwo, 
 
-  wymuszenie, 
 
-  porwanie i przetrzymywanie zakładników, 
 
-  handel ludźmi, 
 
-  nielegalny handel środkami odurzającymi i substancjami 

psychotropowymi, 
 
-  naruszenie przepisów prawnych dotyczących broni i materiałów 

wybuchowych, 
 
-  umyślne spowodowanie szkody z uŜyciem materiałów wybuchowych, 
 
-  nielegalny przewóz toksycznych i niebezpiecznych odpadów, 
 
-  powaŜne naduŜycie finansowe, 
 
-  nielegalna imigracja, 
 
-  pranie brudnych pieniędzy, 
 
-  nielegalny handel materiałami jądrowymi lub radioaktywnymi, 
 
-  uczestnictwo w organizacji przestępczej w rozumieniu wspólnego 

działania Rady 98/733/WSiSW z dnia 21 grudnia 1998 r. przyjęte przez 
Radę na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej, w sprawie 
uznawania za przestępstwa karne uczestnictwa w organizacji 
przestępczej w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, 

 
-  przestępstwa terrorystyczne określone w decyzji ramowej Rady 

2002/475/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania 
terroryzmu. 

 
Artykuł 41 

 
1.  Funkcjonariusze jednej z Umawiających się Stron, którzy ścigają w 
swoim kraju osobę złapaną podczas popełnienia lub uczestniczącą w 
popełnieniu jednego z przestępstw określonych w ustępie 4 są uprawnieni do 
kontynuowania pościgu na terytorium innej Umawiającej się Strony bez 
konieczności uzyskania uprzedniej zgody tej ostatniej, jeśli, z uwagi na 
szczególną pilność sytuacji, nie jest moŜliwe poinformowanie właściwych 
władz innej Umawiającej się Strony przy pomocy jakichkolwiek ze sposobów 
określonych w artykule 44 przed wjazdem na to terytorium lub, jeśli 
powyŜsze organy nie są w stanie dotrzeć na miejsce przestępstwa w celu 
przejęcia pościgu. 
 



 - 18 -

Identyczne zasady stosuje się do sytuacji, w których ścigana osoba uciekła z 
aresztu tymczasowego lub podczas odbywania kary pozbawienia wolności. 
 
Najpóźniej w momencie przekroczenia granicy funkcjonariusze ścigający 
skontaktują się z właściwymi władzami Umawiającej się Strony, na 
terytorium której pościg ma mieć miejsce. Pościg ustaje gdy Umawiająca się 
Strona, na której terytorium pościg ma miejsce, tego zaŜąda. Na wniosek 
ścigającego funkcjonariusza właściwe organy lokalne dokonują zatrzymania 
osoby w celu ustalenia jej toŜsamości lub jej aresztowania. 
 
2.  Pościg prowadzony jest zgodnie z jedną z poniŜszych procedur, 
określonych na mocy deklaracji przewidzianej w ustępie 9: 
 
a)  Prowadzący pościg funkcjonariusze nie mają prawa zatrzymania 

ściganej osoby;  
 
b)  W przypadku nie przesłania wniosku o zaprzestanie pościgu oraz jeśli 

właściwe władze lokalne nie są w stanie interweniować odpowiednio 
szybko, funkcjonariusze ścigający mogą zatrzymać ściganą osobę do 
czasu, kiedy funkcjonariusze ścigający Umawiającej się Strony, na 
której terytorium pościg ma miejsce, którzy powinni zostać niezwłocznie 
o nim poinformowani, są w stanie ustalić toŜsamość osoby oraz 
aresztować ją. 

 
3.  Pościg prowadzony jest zgodnie z postanowieniami ustępu 1 i 2 oraz w 
jeden z następujących sposobów, określonych na mocy deklaracji określonej 
w ustępie 9: 
 
a)  na obszarze lub od chwili przekroczenia granicy, które zostaną 

określone w deklaracji;  
 
b)  bez ograniczeń w przestrzeni lub w czasie. 
 
4.  W deklaracji określonej w ustępie 9, Umawiające się Strony zdefiniują 
przestępstwa określone w ustępie 1 zgodnie z jedną z poniŜszych procedur: 
a)  Następujące przestępstwa karne: 
 

-  zabójstwo, 
 
-  nieumyślne spowodowanie śmierci, 
 
-  gwałt, 
 
-  podpalenie, 
 
-  fałszowanie pieniędzy, 
 
-  kradzieŜ z włamaniem i rozbój kwalifikowany oraz paserstwo, 
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-  wymuszenie, 
 
-  porwanie i przetrzymywanie zakładników, 
 
-  handel ludźmi, 
 
-  nielegalny handel środkami odurzającymi i substancjami 

psychotropowymi, 
 
-  naruszenie postanowień prawnych dotyczących broni i materiałów 

wybuchowych, 
 
-  umyślne spowodowanie szkody z uŜyciem materiałów 

wybuchowych, 
 
-  nielegalny przewóz toksycznych i niebezpiecznych odpadów, 

 
-  niezatrzymanie się oraz nie podanie szczegółowych danych po 

wypadku, którego skutkiem jest śmierć lub powaŜne uszkodzenie 
ciała. 

 
b)  Przestępstwa podlegające ekstradycji. 
 
5.  Pościg prowadzony jest wyłącznie przy spełnieniu poniŜszych warunków 
ogólnych: 
 
a)  Prowadzący pościg funkcjonariusze muszą przestrzegać postanowień 

niniejszego artykułu oraz przepisów prawnych Umawiającej się Strony, 
na której terytorium działają; muszą oni przestrzegać instrukcji 
wydawanych przez właściwe władze lokalne. 

 
b)  Pościg jest prowadzony wyłącznie przez granice lądowe. 
 
c)  Wejście do mieszkań prywatnych oraz miejsc niedostępnych dla ogółu 

społeczeństwa jest zakazany. 
 
d)  Prowadzący pościg funkcjonariusze są łatwo rozpoznawalni poprzez 

noszenie munduru lub opaski na ramieniu bądź przez oznakowania 
umieszczone na ich środkach transportu; uŜycie stroju cywilnego w 
połączeniu z wykorzystaniem nieoznakowanych środków transportu 
pozbawionych powyŜszych oznaczeń jest zabronione; prowadzący pościg 
funkcjonariusze muszą być w stanie w kaŜdej chwili potwierdzić, Ŝe 
działają w charakterze urzędowym. 

 
e)  Prowadzący pościg funkcjonariusze mogą nosić słuŜbową broń; jej 

wykorzystywanie jest zabronione, z wyjątkiem przypadków obrony 
koniecznej. 

 
f)  Po zatrzymaniu osoby ściganej zgodnie z ustępem 2 litera b), do celów 
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ich doprowadzenia przed właściwe władze lokalne, osoba ta moŜe być 
poddana jedynie przeszukaniu; w czasie przekazania osoby moŜna uŜyć 
kajdanek; przedmioty posiadane przez tę osobę mogą zostać zajęte. 

 
g)  Po kaŜdej operacji, określonej w ustępach 1, 2 i 3, prowadzący pościg 

funkcjonariusze stawiają się przed właściwymi władzami lokalnymi 
Umawiającej się Strony, na której terytorium działali oraz składają 
sprawozdanie ze swojej misji; na wniosek powyŜszych organów, powinni 
oni pozostać w ich dyspozycji do czasu wystarczającego dla wyjaśnienia 
okoliczności dotyczących ich akcji; warunek powyŜszy ma zastosowanie 
nawet jeśli pościg nie doprowadzi do aresztowania ściganej osoby. 

 
h)  Władze Umawiającej się Strony, z których pochodzą prowadzący pościg 

funkcjonariusze, na wniosek organów Umawiającej się Strony, na której 
terytorium pościg ma miejsce, udzielają pomocy w przeprowadzeniu 
wyjaśnień następujących po operacji, w której brali udział, w tym 
postępowania sądowego. 

 
6.  Osoba, która po przeprowadzeniu działań określonych w ustępie 2, 
została aresztowana przez właściwe organy lokalne moŜe, niezaleŜnie od 
obywatelstwa zostać zatrzymana w celu przesłuchania. Odpowiednie zasady 
prawa krajowego stosuje się mutatis mutandis. 
 
Jeśli osoba nie jest obywatelem Umawiającej się Strony, na której terytorium 
została aresztowana, zostaje ona zwolniona w ciągu sześciu godzin, nie 
włączając godzin między północą a godziną 9, chyba Ŝe właściwe władze 
lokalne nie otrzymają wcześniej wniosku w jakiejkolwiek postaci o 
tymczasowe aresztowanie tej osoby do celów ekstradycji. 
 
7.  Funkcjonariusze określeni w poprzednim ustępie to: 
 
-  w przypadku Królestwa Belgii: członkowie „police judiciaire près les 

Parquets” (Policji Kryminalnej przy Urzędzie Prokuratora Generalnego), 
„gendarmerie” i „police communale” (policja municypalna), jak równieŜ 
celnicy, na warunkach określonych w odpowiednich umowach 
dwustronnych, określonych w ustępie 10, w odniesieniu do ich 
kompetencji dotyczących nielegalnego handlu środkami odurzającymi i 
substancjami psychotropowymi, handlu bronią i materiałami 
wybuchowymi oraz nielegalnego przewozu toksycznych i 
niebezpiecznych odpadów;  

 
-  w przypadku Republiki Federalnej Niemiec: funkcjonariusze „Polizeien 

des Bundes und der Länder” (Policji Federalnej i Policji Krajów 
Związkowych), jak równieŜ w odniesieniu wyłącznie do nielegalnego 
handlu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi oraz 
handlu bronią, funkcjonariusze „Zollfahndungsdienst” (celnej słuŜby 
dochodzeniowej) w ich charakterze jako funkcjonariuszy 
współpracujących Urzędu Prokuratora Publicznego;  
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-  w przypadku Republiki Francuskiej: funkcjonariusze policji kryminalnej 
policji państwowej oraz narodowej „gendarmerie”, jak równieŜ celnicy, 
na warunkach określonych w odpowiednich umowach dwustronnych, 
określonych w ustępie 10, w odniesieniu do ich uprawnień dotyczących 
nielegalnego handlu środkami odurzającymi i substancjami 
psychotropowymi, handlu bronią i materiałami wybuchowymi oraz 
nielegalnego przewozu toksycznych i niebezpiecznych odpadów;  

 
-  w przypadku Wielkiego Księstwa Luksemburga: funkcjonariusze 

„gendarmerie” i policji, jak równieŜ celnicy, na warunkach 
ustanowionych w odpowiednich umowach dwustronnych, określonych 
w ustępie 10, w odniesieniu do ich uprawnień dotyczących nielegalnego 
handlu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi, 
handlu bronią i materiałami wybuchowymi oraz nielegalnego przewozu 
toksycznych i niebezpiecznych odpadów;  

 
-  w przypadku Królestwa Niderlandów: funkcjonariusze „Rijkspolitie” 

(policji państwowej) oraz „Gemeentepolitie” (policji municypalnej), jak 
równieŜ, na warunkach ustanowionych w odpowiednich umowach 
dwustronnych, określonych w ustępie 10, w odniesieniu do ich 
uprawnień dotyczących nielegalnego handlu środkami odurzającymi i 
substancjami psychotropowymi, handlu bronią i materiałami 
wybuchowymi oraz nielegalnego przewozu toksycznych i 
niebezpiecznych odpadów, funkcjonariusze inspekcji podatkowej i 
organy dochodzeniowe odpowiedzialne za podatek przywozowy i akcyzę. 

 
8.  W stosunku do zainteresowanych Umawiających się Stron niniejszy 
artykuł stosuje się bez uszczerbku dla postanowień artykułu 27 Traktatu 
Beneluksu dotyczącego ekstradycji i pomocy wzajemnej w sprawach karnych 
z dnia 27 czerwca 1962 roku, zmienionego Protokołem z dnia 11 maja 1974 
roku. 
 
9.  W momencie podpisania niniejszej Konwencji, kaŜda Umawiająca się 
Strona składa deklarację, w której określa w przypadku kaŜdej Umawiającej 
się Strony, z którą posiada wspólną granicę, na podstawie ustępów 2, 3 i 4, 
procedury prowadzenia na jej terytorium pościgu. 
 
Umawiająca się Strona moŜe w kaŜdym czasie zastąpić swoją deklarację inną 
deklaracją, pod warunkiem, Ŝe nie ogranicza ona zakresu poprzedniej. 
 
KaŜda deklaracja jest składana po konsultacji z zainteresowanymi 
Umawiającymi się Stronami w celu osiągnięcia identycznych uzgodnień po 
obu stronach granic wewnętrznych. 
 
10.  Umawiające się Strony mogą, na zasadach dwustronnych, rozszerzyć 
zakres stosowania ustępu 1 i przyjąć dodatkowe postanowienia dla 
stosowania niniejszego artykułu. 
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Artykuł 42 
 
Podczas czynności określonych w artykułach 40 i 41, funkcjonariusze 
działający na terytorium innej Umawiającej się Strony są uwaŜani za 
funkcjonariuszy tej Strony w odniesieniu do przestępstw popełnionych 
przeciwko nim lub przez nich. 
 

Artykuł 43 
 
1.  Jeśli, zgodnie z artykułem 40 i 41 niniejszej Konwencji, funkcjonariusze 
Umawiającej się Strony działają na terytorium innej Umawiającej się Strony, 
pierwsza Umawiająca się Strona ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody 
wyrządzone przez nich w czasie wykonywania ich czynności, zgodnie z 
prawem Umawiającej się Strony, na której terytorium działają. 
 
2.  Umawiająca się Strona, na której terytorium została wyrządzona szkoda 
określona w ustępie 1, naprawi taką szkodę zgodnie z warunkami mającymi 
zastosowanie do szkód wyrządzonych przez jej własnych funkcjonariuszy. 
 
3.  Umawiająca się Strona, której funkcjonariusze spowodowali szkodę 
jakiejkolwiek osobie na terytorium innej Umawiającej się Strony zwróci jej 
pełne koszty, jakie poniosła w związku z odszkodowaniami dla ofiar lub osób 
uprawnionych do tych odszkodowań w ich imieniu. 
 
4.  Bez uszczerbku dla wykonywania prawa w odniesieniu do stron trzecich 
oraz z wyjątkiem ustępu 3, kaŜda Umawiająca się Strona powstrzyma się w 
przypadku określonym w ustępie 1 od Ŝądania odszkodowania za szkody, 
spowodowane przez inną Umawiającą się Stronę. 
 

Artykuł 44 
 
1.  Zgodnie ze stosownymi umowami międzynarodowymi oraz biorąc pod 
uwagę lokalne okoliczności i moŜliwości techniczne, Umawiające się Strony 
zainstalują, w szczególności na obszarach przygranicznych, łączność 
telefoniczną, radiową i teleksową oraz inną bezpośrednią łączność w celu 
ułatwienia współpracy policyjnej i współpracy słuŜb celnych, szczególnie dla 
natychmiastowego przekazywania informacji do celów transgranicznego 
nadzorowania granicy oraz pościgu. 
 
2.  Oprócz powyŜszych środków krótkoterminowych, Umawiające się Strony 
rozwaŜą w szczególności następujące moŜliwości: 
 
a)  wymianę sprzętu lub wysłanie oficerów łącznikowych, wyposaŜonych w 

odpowiedni sprzęt radiowy;  
 
b)  poszerzenie pasm częstotliwości wykorzystywanych na obszarach 

przygranicznych;  
 
c)  ustanowienie wspólnych jednostek policji i słuŜb celnych działających 
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na tych samych obszarach;  
 
d)  koordynowanie programów dotyczących zamówień sprzętu łączności, w 

celu zainstalowania ujednoliconych i kompatybilnych systemów 
łączności. 

 
Artykuł 45 

 
1.  Umawiające się Strony zobowiązują się do przyjęcia niezbędnych 
środków dla zapewnienia, aby: 
 
a) kierownicy instytucji zapewniających zakwaterowanie lub ich 

przedstawiciele dbali o to, aby cudzoziemcy w nich zakwaterowani, 
włączając obywateli innych Umawiających się Stron oraz innych Państw 
Członkowskich Wspólnot Europejskich, z wyjątkiem towarzyszących im 
małŜonków lub małoletnich oraz członków grup turystycznych, 
osobiście wypełniali i podpisywali formularze meldunkowe i potwierdzali 
swoją toŜsamość poprzez przedstawienie waŜnego dowodu toŜsamości;  

 
b)  wypełnione formularze meldunkowe były przechowywane dla 

właściwych władz lub przekazywane im, jeśli władze te uznają to za 
konieczne do celów zapobieŜenia zagroŜeniom, dla postępowań 
przygotowawczych lub wyjaśnienia okoliczności zaginięcia osób lub ofiar 
wypadków, z wyjątkiem wypadków gdy przepisy krajowe stanowią 
inaczej. 

 
2.  Ustęp 1 stosuje się mutatis mutandis do osób zatrzymujących się w 
jakichkolwiek komercyjnie wynajmowanych ośrodkach zakwaterowania, w 
szczególności w namiotach, przyczepach mieszkalnych oraz łodziach. 
 

Artykuł 46  
 

[ZMIENIONY PRZEPISAMI DECYZJI RAMOWEJ RADY 2006/960 JHA] 
 
1. W szczególnych wypadkach, kaŜda z Układających się Stron moŜe, z 
poszanowaniem przepisów prawa wewnętrznego i bez skierowania do niej 
wniosku, przekazać Układającej się Stronie, której to dotyczy, informacje, 
które mogą być dla niej istotne w celu uczestniczenia w zwalczaniu 
przyszłych przestępstw, w zapobieganiu przestępstwom lub w zapobieganiu 
zagroŜeniu porządku i bezpieczeństwa publicznego.17 
 
2. Bez uszczerbku dla zasad współpracy na obszarach przygranicznych 
wyszczególnionych w Artykule 39 ust. 4, za pośrednictwem centralnego 
organu, który zostanie powołany następuje wymiana informacji. W 

                                                 
17 Zgodnie z art. 12 ust. 1 Decyzji Ramowej Rady 2006/960 JHA przepisy art. 46, zastępuje się przepisami niniejszej decyzji ramowej w 
zakresie, w jakim odnoszą się do wymiany informacji i danych wywiadowczych w celu prowadzenia dochodzeń karnych lub operacji 
wywiadowczych w sprawie przestępstw w rozumieniu niniejszej decyzji ramowej (zgodnie z definicją zawartą w art. 2 lit e przedmiotowej 
Decyzji Ramowej – są to „przestępstwa, o których mowa w art. 2 ust. 2 decyzji ramowej 2002/584/WSiSW w sprawie europejskiego nakazu 
aresztowania”, czyny uznane na mocy prawa krajowego za przestępcze odpowiadające czynom lub równoznaczne z czynami, o których 
mowa w wymienionym przepisie);  
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wypadkach szczególnie naglących, wymiana informacji w rozumieniu 
niniejszego Artykułu, moŜe odbywać się bezpośrednio między właściwymi 
organami policyjnymi, o ile przepisy prawa wewnętrznego nie stanowią 
inaczej. Organ centralny jest o tym informowany w moŜliwie krótkim 
czasie.18 

 
Artykuł 47 

 
[ZMIENIONY PRZEPISAMI DECYZJI RADY 2003/170/WSISW] 

 
1.  Umawiające się Strony mogą zawierać umowy dwustronne przewidujące 
oddelegowanie, na czas określony lub nieokreślony, oficerów łącznikowych z 
jednej Umawiającej się Strony do organów policyjnych innej Umawiającej się 
Strony. 
 
2.  Oddelegowanie oficerów łącznikowych na czas określony lub 
nieokreślony ma na celu udoskonalenie i przyspieszenie współpracy między 
Umawiającymi się Stronami, szczególnie poprzez okazywanie pomocy: 
 
a)  w postaci wymiany informacji do celów zwalczania przestępstw zarówno 

poprzez zapobieganie im, jak i ich ściganie;  
 
b)  przy wykonywaniu wniosków o wzajemną pomoc oraz pomoc sądową w 

sprawach karnych;  
 
c)  w zadaniach wykonywanych przez organy odpowiedzialne za 

nadzorowanie granicy zewnętrznej. 
 
3.  Do zadań oficerów łącznikowych naleŜy doradztwo i udzielanie pomocy. 
Nie są oni uprawnieni do podejmowania niezaleŜnych działań policyjnych. 
Dostarczają oni informacji oraz wykonują swoje obowiązki zgodnie z 
instrukcjami otrzymywanymi od delegującej ich Umawiającej się Strony oraz 
od Umawiającej się Strony, do której zostali oddelegowani. Przedstawiają 
regularne sprawozdania szefowi jednostki policji, do której zostali 
oddelegowani. 
 
4. [UCHYLONY]19 
 

ROZDZIAŁ 2 
 

WZAJEMNA POMOC W SPRAWACH KARNYCH 
 

Artykuł 48 
 
1.  Postanowienia niniejszego rozdziału mają na celu uzupełnienie 
                                                 
18 Zgodnie z art. 12 ust. 1…, op. cit. 
19 Uchylony przepisami Decyzji Rady 2003/170/WSiSW w sprawie wspólnego wykorzystywania oficerów łącznikowych oddelegowanych 
za granicę przez organy ścigania Państw Członkowskich (zmiany wprowadzone Decyzją Rady 2006/560/WSiSW zmieniającą decyzję 
2003/170/WSiSW w sprawie wspólnego wykorzystywania oficerów łącznikowych oddelegowanych za granicę przez organy ścigania Państw 
Członkowskich). 
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europejskiej Konwencji o wzajemnej pomocy w sprawach karnych z dnia 20 
kwietnia 1959 roku, jak równieŜ, w stosunkach między Umawiającymi się 
Stronami, które są członkami Unii Gospodarczej Beneluksu, rozdziału II 
Traktatu Beneluksu dotyczącego ekstradycji i wzajemnej pomocy w 
sprawach karnych z dnia 27 czerwca 1962 roku, zmienionej Protokołem z 
dnia 11 maja 1974 roku, oraz ułatwienie wdraŜania powyŜszych umów. 
 
2.  Ustęp 1 nie ma wpływu na stosowanie szerszych postanowień umów 
dwustronnych obowiązujących między Umawiającymi się Stronami. 

 
Artykuł 49 

 
[ZMIENIONY PRZEPISAMI KONWENCJI O WZAJEMNEJ POMOCY W SPRAWACH KARNYCH 

POMIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ] 
 
Wzajemna pomoc jest udzielana równieŜ: 
 
a)  [UCHYLONY]20;  
 
b)  w postępowaniu dotyczącym roszczeń odszkodowawczych wynikających 

z bezprawnego ścigania lub skazania;  
 
c)  w postępowaniu w przypadku aktu łaski;  
 
d)  w czynnościach cywilnych powiązanych z postępowaniem karnym, 

dopóki sąd karny nie podejmie ostatecznej decyzji w postępowaniu 
karnym;  

 
e)  w dostarczaniu dokumentów sądowych dotyczących wykonywania 

wyroku lub środka zabezpieczającego, nałoŜenia grzywny lub wypłaty 
kosztów postępowania;  

 
f)  w odniesieniu do środków dotyczących odłoŜenia wydania lub 

zawieszenia wykonania kary lub środka zabezpieczającego 
uzaleŜnionego od warunkowego zwolnienia, lub wykonania lub 
przerwania wykonania kary lub środka zabezpieczającego. 

                                                 
20 Uchylony przepisami Konwencji o wzajemnej pomocy w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej 
(2000/C 197/01 z późn. zm), por. takŜe Oświadczenie rządowe z dnia 13 mraca 2007 r. w sparwie mocy obowiazujacej Konwencji o pomocy 
prawnej w sprawach karnych pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, sporzadzonej w Bruksieli dnia 29 maja 2000 r. oraz  
Protokołu do Konwencji w sprawie wzajemnej pomocy w sprawach karnych między Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej z dnia 29 
maja 2000 r. sporzadzonego w Luksemburgu dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 135, poz. 951);  
Zgodnie z  punktem 1 Oświadczenia, Komendnat Główny Policji jest organem właściwym do przymownia i odpowiadania na wnioski w 
zakresie dostawy kontrolowanej (art. 12 Konwencji o pomocy…) oraz dochodzenia pod przykryciem (art. 14 Konwencji o pomocy…); 
Ponadto zgodnie z  punktem 1 Oświadczenia, Komendanci Wojewódzcy Policji pełnią rolę punktów kontaktowych w zakresie 
powiadomienia Państwa Członkowskiego o Przechwyceniu przekazu telekomunikacyjnego bez technicznej pomocy tego państwa (art. 20 
ust. 4 Konwencji o pomocy…); 
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Artykuł 50 
 

[UCHYLONY PRZEPISAMI PROTOKOŁU DO KONWENCJI W SPRAWIE WZAJEMNEJ 

POMOCY W SPRAWACH KARNYCH MIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI UNII 

EUROPEJSKIEJ]21 
 

Artykuł 51 
 
Umawiające się Strony nie mogą uzaleŜniać dopuszczalności wniosków o 
udzielenie pomocy sądowej dotyczącej przeprowadzenia rewizji lub zajęcia od 
spełnienia warunków innych niŜ następujące: 
 
a) czyn uprawniający do wniosku o udzielenie pomocy sądowej jest 

zagroŜony na mocy postanowień prawnych obydwu Umawiających się 
Stron karą pozbawienia wolności lub środkiem zabezpieczającym na 
maksymalny okres co najmniej sześciu miesięcy, lub jest zagroŜony na 
mocy postanowień prawnych jednej z dwóch Umawiających się Stron 
równowaŜną karą, a na mocy postanowień prawnych drugiej 
Umawiającej się Strony zagroŜony jest karą z tego powodu, Ŝe stanowi 
naruszenie norm prawnych, które jest ścigane przez organy 
administracyjne, a decyzja moŜe stanowić podstawę dla wszczęcia 
postępowania przed sądem posiadającym właściwość szczególnie w 
sprawach karnych;  

 
b)  wykonanie wniosku o udzielenie pomocy sądowej jest zgodne z prawem 

wezwanej Umawiającej się Strony. 
 

Artykuł 52 
 
[UCHYLONY PRZEPISAMI KONWENCJI O WZAJEMNEJ POMOCY W SPRAWACH KARNYCH 

POMIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ]22 
 

Artykuł 53 
 
[UCHYLONY PRZEPISAMI KONWENCJI O WZAJEMNEJ POMOCY W SPRAWACH KARNYCH 

POMIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ]23 
 

ROZDZIAŁ 3 
 

STOSOWANIE ZASADY NE BIS IN IDEM 
 

Artykuł 54 
 
Osoba, której proces zakończył się wydaniem prawomocnego wyroku na 
obszarze jednej Umawiającej się Strony nie moŜe być ścigana na obszarze 

                                                 
21

 Uchylony przepisami Protokołu do Konwencji w sprawie wzajemnej pomocy w sprawach karnych między Państwami Członkowskimi 
Unii Europejskiej (2001/C 326/01); 
22 Uchylony przepisami Konwencji o wzajemnej…, op. cit., patrz równieŜ uwaga zawarta w przypisie 20;  
23 Uchylony przepisami Konwencji o wzajemnej…, op. cit., patrz równieŜ uwaga zawarta w przypisie 20; 
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innej Umawiającej się Strony za ten sam czyn pod warunkiem, Ŝe została 
nałoŜona i wykonana kara lub jest ona w trakcie wykonywania lub nie moŜe 
być juŜ wykonana na mocy przepisów prawnych skazywającej Umawiającej 
się Strony. 
 

Artykuł 55 
 
1.  Umawiająca się Strona moŜe w momencie ratyfikacji, przyjęcia lub 
zatwierdzenia niniejszej Konwencji, oświadczyć, Ŝe nie jest związana 
artykułem 54 w jednym lub więcej z poniŜszych przypadków: 
 
a)  jeśli czyny, którego dotyczy zagraniczny wyrok miały miejsce w całości 

lub w części na jego własnym terytorium; w tym ostatnim przypadku 
jednakŜe wyjątek niniejszy nie ma zastosowania jeśli czyn miał miejsce 
częściowo na terytorium Umawiającej się Strony, w której wyrok został 
wydany;  

 
b)  jeśli czyny, których dotyczy zagraniczny wyrok stanowią przestępstwo 

przeciwko bezpieczeństwu narodowemu lub innym równowaŜnym 
podstawowym interesom tej Umawiającej się Strony;  

 
c)  jeśli czyny, których dotyczy zagraniczny wyrok zostały popełnione przez 

funkcjonariuszy tej Umawiającej się Strony z naruszeniem obowiązków 
wynikających z pełnionego przez nich urzędu. 

 
2.  Umawiająca się Strona, która złoŜyła deklarację dotyczącą wyjątków 
określonych w ustępie 1 litera b) wskazuje kategorie przestępstw, do których 
wyjątek ten moŜe mieć zastosowanie. 
 
3.  Umawiająca się Strona moŜe w dowolnym momencie wycofać deklarację 
dotyczącą jednego lub więcej wyjątków określonych w ustępie 1. 
 
4.  Wyjątków będące przedmiotem deklaracji na mocy ustępu 1 nie stosuje 
się, jeśli dana Umawiająca się Strona w związku z tymi samymi czynami 
wystąpiła z wnioskiem do innej Umawiającej się Strony o wszczęcie ścigania 
lub zgodziła się na ekstradycję danej osoby. 
 

Artykuł 56 
 
W przypadku wszczęcia w Umawiającej się Stronie ścigania osoby, której 
proces w odniesieniu do tych samych czynów został ostatecznie zakończony 
prawomocnym wyrokiem w innej Umawiającej się Stronie, kaŜdy okres 
pozbawienia wolności odbyty w tej ostatniej Umawiającej się Stronie 
wynikający z powyŜszych czynów jest zaliczany na poczet nałoŜonej kary. W 
zakresie, w jakim dopuszczają to przepisy krajowe, takŜe bierze się pod 
uwagę kary niebędące karami pozbawienia wolności. 
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Artykuł 57 
 
1.  W przypadku, gdy Umawiająca się Strona oskarŜy osobę o popełnienie 
przestępstwa a właściwe władze tej Umawiającej się Strony mają powody, 
aby przypuszczać, Ŝe oskarŜenie dotyczy tych samych czynów, w odniesieniu 
do których proces danej osoby został ostatecznie zakończony prawomocnym 
wyrokiem w innej Umawiającej się Stronie, władze powyŜsze, jeśli uznają to 
za stosowne, Ŝądają istotnych informacji od właściwych władz Umawiającej 
się Strony, na której terytorium wyrok został wydany. 
 
2.  śądane informacje przekazywane są niezwłocznie oraz są brane pod 
uwagę przy dalszych działaniach podejmowanych w prowadzonym 
postępowaniu. 
 
3.  KaŜda Umawiająca się Strona, w momencie ratyfikacji, przyjęcia lub 
zatwierdzenia niniejszej Konwencji wyznacza organy uprawnione do Ŝądania i 
otrzymywania informacji, przewidzianych w niniejszym artykule. 
 

Artykuł 58 
 
PowyŜsze postanowienia nie stanowią przeszkody w stosowaniu przepisów 
prawa krajowego o rozszerzonym zakresie obowiązywania, dotyczących 
zasady ne bis in idem w odniesieniu do orzecznictwa sądowego za granicą. 
 

ROZDZIAŁ 4 
 

EKSTRADYCJA 
[ZASTĄPIONY PRZEPISAMI DECYZJI RAMOWEJ RADY W SPRAWIE EUROPEJSKIEGO 

NAKAZU ARESZTOWANIA I PROCEDURY WYDAWANIA OSÓB MIĘDZY PAŃSTWAMI 

CZŁONKOWSKIMI]24 
 

ROZDZIAŁ 5 
 

PRZEKAZANIE WYKONANIA WYROKÓW KARNYCH 
 

Artykuł 67 
 
PoniŜsze postanowienia stosuje się między Umawiającymi się Stronami, które 
są stronami Konwencji Rady Europy o przekazywaniu osób skazanych z dnia 
21 marca 1983 roku, do celów uzupełnienia tej Konwencji. 
 

Artykuł 68 
 
1.  Umawiająca się Strona, na której terytorium kara pozbawienia wolności 
lub środek zabezpieczający zostały nałoŜone na mocy wyroku, który uzyskał 

                                                 
24 Zgodnie z art. 31 ust. 1 lit e niniejsza Decyzja ramowa Rady w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób 
między Państwami Członkowskimi (2002/584/WSiSW), od dnia 1 stycznia 2004 r., zastąpiła Tytuł III rozdział 4 Konwencji Wykonawczej 
Schengen; 
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powagę rzeczy osądzonej w odniesieniu do obywatela innej Umawiającej się 
Strony, który, uciekłszy do kraju jego pochodzenia, uniknął wykonania 
powyŜszej kary lub środka zabezpieczającego, moŜe zwrócić się do tej 
ostatniej Umawiającej się Strony, o ile osoba ta znajduje się na jej 
terytorium, o przejęcie wykonania kary lub środka zabezpieczającego. 
 
2.  Wezwana Umawiająca się Strona moŜe na wniosek wzywającej 
Umawiającej się Strony, przed nadejściem dokumentów uzasadniających 
wniosek w sprawie przejęcia wykonania kary lub środka zabezpieczającego 
lub ich części pozostałej do odbycia, oraz przed wydaniem decyzji w sprawie 
powyŜszego wniosku, umieścić skazanego w areszcie śledczym lub podjąć 
inne środki dla zapewnienia, aby osoba ta pozostała na terytorium wezwanej 
Umawiającej się Strony. 

 
Artykuł 69 

 
Przekazanie wykonania kary na mocy artykułu 68 nie wymaga zgody osoby, 
na którą kara lub środek zabezpieczający zostały nałoŜone. Pozostałe 
postanowienia Konwencji Rady Europy o przekazywaniu osób skazanych z 
dnia 21 marca 1983 roku stosuje się mutatis mutandis. 
 

ROZDZIAŁ 6 
 

ŚRODKI ODURZAJĄCE 
 

Artykuł 70 
 
1.  Umawiające się Strony utworzą stałą grupę roboczą w celu 
rozwiązywania wspólnych problemów związanych ze zwalczaniem 
przestępczości związanej ze środkami odurzającymi oraz w celu 
przygotowywania propozycji, tam gdzie to konieczne, poprawy praktycznych i 
technicznych aspektów współpracy między Umawiającymi się Stronami. 
Grupa robocza przekazuje swoje propozycje Komitetowi Wykonawczemu. 
 
2.  Grupa robocza określona w ustępie 1, której członkowie są wyznaczani 
przez właściwe władze krajowe, obejmuje przedstawicieli policji i organów 
celnych. 

 
Artykuł 71 

 
1.  Umawiające się Strony zobowiązują się w odniesieniu do bezpośredniego 
lub pośredniego handlu środkami odurzającymi i substancjami 
psychotropowymi jakiegokolwiek rodzaju, włączając konopie, oraz posiadanie 
takich produktów i substancji dla sprzedaŜy lub wywozu, do przyjęcia 
zgodnie z obowiązującymi Konwencjami Narodów Zjednoczonych, wszelkich 
niezbędnych środków w celu zapobiegania i karania nielegalnego handlu 
środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi. 
 
2.  Umawiające się Strony zobowiązują się do zapobiegania i karania 
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środkami administracyjnymi i karnymi nielegalnego wywozu środków 
odurzających i substancji psychotropowych, włączając konopie, jak równieŜ 
sprzedaŜy, dostarczania i przekazywania takich produktów i substancji, bez 
uszczerbku dla stosownych postanowień artykułów 74-76. 
 
3.  W celu zwalczania nielegalnego przywozu środków odurzających i 
substancji psychotropowych, włączając konopie, Umawiające się Strony 
zacieśnią kontrole przepływu osób, towarów oraz środków transportu na 
swoich granicach zewnętrznych. Środki takie zostaną przygotowane przez 
grupę roboczą przewidzianą w artykule 70. PowyŜsza grupa robocza rozwaŜy 
między innymi przeniesienie niektórych pracowników policji i organów 
celnych zwolnionych z obowiązków na granicach wewnętrznych oraz 
wykorzystanie nowoczesnych metod wykrywania środków odurzających oraz 
psów tropiących. 
 
4.  W celu zapewnienia zgodności z niniejszym artykułem, Umawiające się 
Strony prowadzą szczególnie kontrole miejsc znanych z wykorzystywania do 
handlu środkami odurzającymi. 
 
5.  Umawiające się Strony dokładają wszelkich starań w celu zapobiegania i 
zwalczania negatywnych skutków wynikających z nielegalnego popytu na 
środki odurzające i substancje psychotropowe jakiegokolwiek rodzaju, 
włączając konopie. KaŜda z Umawiających się Stron ponosi odpowiedzialność 
za środki przyjmowane w tym celu. 
 

Artykuł 72 
 
Umawiające się Strony, zgodnie z ich konstytucjami oraz krajowymi 
systemami prawnymi, zapewniają przyjęcie ustawodawstwa umoŜliwiającego 
zajęcie i konfiskatę dochodów pochodzących z nielegalnego handlu środkami 
odurzającymi i substancjami psychotropowymi. 
 

Artykuł 73 
 
[UCHYLONY PRZEPISAMI KONWENCJI O WZAJEMNEJ POMOCY W SPRAWACH KARNYCH 

POMIĘDZY PAŃSTWAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ]25 
 

Artykuł 74 
 
W odniesieniu do legalnego handlu środkami odurzającymi i substancjami 
psychotropowymi, Umawiające się Strony uzgadniają, Ŝe kontrole wynikające 
zobowiązań na mocy Konwencji Narodów Zjednoczonych wymienionych w 
artykule 71, które są przeprowadzane na granicach wewnętrznych, tam gdzie 
to moŜliwe, są przekazywane w ramach tego samego państwa. 

                                                 
25 Uchylony przepisami Konwencji o wzajemnej…, op. cit., patrz równieŜ uwaga zawarta w przypisie 20; 
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Artykuł 75 
 
1.  W odniesieniu do przemieszczania się podróŜnych na terytoria 
Umawiających się Stron lub ich przemieszczania się w ramach powyŜszych 
terytoriów, osoby mogą przewozić środki odurzające i substancje 
psychotropowe, jakie są niezbędne dla ich leczenia medycznego, pod 
warunkiem, Ŝe w przypadku kontroli, okaŜą zaświadczenie wydane lub 
uwierzytelnione przez właściwe władze ich państwa pobytu. 
 
2.  Komitet Wykonawczy określi formularz oraz treść zaświadczenia 
określonego w ustępie 1, wydawanego przez jedną z Umawiających się Stron, 
w szczególności w zakresie danych dotyczących charakteru oraz ilości 
produktów i substancji oraz okresu trwania podróŜy. 
 
3.  Umawiające się Strony notyfikują się wzajemnie o organach 
odpowiedzialnych za wydawanie i uwierzytelnianie zaświadczenia 
określonego w ustępie 2. 
 

Artykuł 76 
 
1.  Umawiające się Strony, tam gdzie to konieczne oraz zgodnie z ich 
zwyczajami medycznymi, etycznymi i praktycznymi, przyjmą właściwe środki 
kontroli środków odurzających i substancji psychotropowych, które na 
terytorium jednej lub więcej Umawiających się Stron podlegają bardziej 
rygorystycznej kontroli, niŜ na ich własnym terytorium, tak aby nie zagraŜało 
to efektywności powyŜszych kontroli. 
 
2.  Ustęp 1 stosuje się równieŜ do substancji zazwyczaj wykorzystywanych 
do wytwarzania środków odurzających i substancji psychotropowych. 
 
3.  Umawiające się Strony notyfikują się wzajemnie o środkach podjętych w 
celu kontrolowania legalnego handlu substancjami określonymi w ustępie 1 i 
2. 
 
4.  Problemami napotkanymi w tej dziedzinie zajmuje się regularnie 
Komitet Wykonawczy. 
 

ROZDZIAŁ 7 
 

BROŃ PALNA I AMUNICJA 
 

Artykuł 77 – Artykuł 81 
 

[ZASTĄPIONE PRZEPISAMI DYREKTYWY 91/477/EEC W SPRAWIE KONTROLI 

NABYWANIA I POSIADANIA BRONI] 26 
 

                                                 
26

 por. Decyzja Rady 1999/435/EC concerning the definition of the Schengen acquis for the purpose of determining, in conformity with the 
relevant provisions of the Treaty establishing the European Community and the Treaty on European Union, the legal basis for each of the 
provisions or decisions which constitute the acquis); 
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Artykuł 82 
 
Wykaz broni wymienionej w artykułach 79-81 nie obejmuje: 
 
a)  broni palnej, której model lub rok produkcji, nie licząc wyjątkowych 

przypadków pochodzi sprzed dnia 1 stycznia 1870 roku, pod 
warunkiem, Ŝe nie moŜna z niej wystrzeliwać amunicji przeznaczonej do 
zakazanej broni palnej lub broni palnej, w przypadku której wymagane 
jest pozwolenie;  

 
b)  reprodukcji broni palnej wymienionej w literze a), pod warunkiem, Ŝe 

nie moŜe być ona wykorzystywana do wystrzeliwania pocisków 
metalowych;  

 
c)  broni palnej, która z uwagi na procedury techniczne gwarantowane 

pieczęcią urzędowego organu lub uznaną przez taki organ została 
uznana za niezdolną do wystrzeliwania jakiejkolwiek amunicji. 

 
Artykuł 83 – Artykuł 9027 

 
[ZASTĄPIONE PRZEPISAMI DYREKTYWY 91/477/EEC W SPRAWIE KONTROLI 

NABYWANIA I POSIADANIA BRONI] 
 

Artykuł 91 
 
1.  Umawiające się Strony zgadzają się, na mocy Europejskiej Konwencji o 
kontroli nabywania i posiadania broni palnej przez osoby fizyczne z dnia 28 
czerwca 1978 roku, na ustanowienie w ramach ich przepisów krajowych 
wymiany informacji na temat nabywania broni palnej przez osoby fizyczne – 
zarówno przez osoby prywatne, jak i osoby handlujące bronią – zwykle 
zamieszkałe lub posiadające siedzibę na terytorium innej Umawiającej się 
Strony. Osoba handlująca bronią oznacza jakąkolwiek osobę, której 
działalność handlowa lub gospodarcza polega, w całości lub częściowo, na 
detalicznym obrocie bronią. 
 
2.  Wymiana informacji dotyczy: 
 
a)  między dwiema Umawiającymi się Stronami, które ratyfikowały 

Konwencję określoną w ustępie 1: broni palnej wymienionej w dodatku 
1(A) punkt 1 litery a) - h) do wyŜej wymienionej Konwencji;  

 
b)  między dwiema Umawiającymi się Stronami, z których co najmniej 

jedna nie ratyfikowała Konwencji określonej w ustępie 1: broni palnej, w 
przypadku której wymagane jest pozwolenie lub oświadczenie w kaŜdej z 
Umawiających się Stron. 

 

                                                 
27 por. Decyzja Rady 1999/435/EC concerning the definition of the Schengen acquis for the purpose of determining, in conformity with the 
relevant provisions of the Treaty establishing the European Community and the Treaty on European Union, the legal basis for each of the 
provisions or decisions which constitute the acquis); 
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3.  Informacje na temat nabywania broni palnej są przekazywane 
bezzwłocznie i zawierają następujące dane: 
 
a)  datę nabycia broni palnej oraz toŜsamość nabywcy, tj.: 
 

-  w przypadku osoby fizycznej: nazwisko, imiona, datę i miejsce 
urodzenia, adres i numer paszportu lub dowodu toŜsamości, datę 
wydania oraz dane dotyczące organu wydającego, niezaleŜnie od 
tego, czy jest to osoba handlująca bronią, czy nie, 

 
-  w przypadku osoby prawnej: nazwę lub nazwę firmy oraz siedzibę 

oraz nazwisko, imiona, datę i miejsce urodzenia, adres oraz numer 
paszportu lub dowodu toŜsamości osoby upowaŜnionej do 
reprezentowania osoby prawnej;  

 
b)  model, numer producenta, kaliber oraz inne cechy danej broni, jak 

równieŜ jej numer seryjny. 
 
4.  KaŜda z Umawiających się Stron wyznaczy organ krajowy 
odpowiedzialny za przekazywanie oraz otrzymywanie informacji określonych 
w ustępie 2 i 3 oraz niezwłocznie poinformuje inne Umawiające się Strony o 
jakichkolwiek zmianach wyznaczonego organu. 
 
5.  Organ wyznaczony przez kaŜdą z Umawiających się Stron moŜe 
przekazywać otrzymywane informacje właściwym organom policyjnym oraz 
organom odpowiedzialnym za nadzór granicy, w celu zapobiegania lub 
ścigania przestępstw oraz naruszeń norm prawnych. 
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TYTUŁ IV – SYSTEM INFORMACYJNY SCHENGEN28 
 

Rozdział 1 
 

Utworzenie systemu informacyjnego Schengen29 
 

Artykuł 92 
 

[ZMIENIONY PRZEPISAMI DECYZJI RADY 2005/211/WSISW ORAZ 

ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) NR 871/2004] 
 

1. Umawiające się Strony tworzą i prowadzą wspólny system informacyjny, 
zwany dalej „systemem informacyjnym Schengen”, składający się z 
krajowych modułów w kaŜdej z Umawiających się Stron oraz jednostki 
centralnej. System informacyjny Schengen umoŜliwia organom wyznaczonym 
przez Umawiające się Strony, przy pomocy zautomatyzowanej procedury 
wyszukiwania, dostęp do wpisów dotyczących osób i majątku w celach 
kontroli granicznej oraz innych kontroli policyjnych i celnych prowadzonych 
w ramach danego kraju zgodnie z prawem krajowym oraz, w przypadku 
szczególnej kategorii wpisów, określonych w artykule 96, w celach 
wydawania wiz, dokumentów pobytowych i wykonywania przepisów 
prawnych o cudzoziemcach w kontekście stosowania postanowień niniejszej 
Konwencji odnoszących się do przepływu osób. 
 
2. KaŜda z Umawiających się Stron tworzy i prowadzi na własny rachunek i 
ryzyko swój własny krajowy moduł systemu informacyjnego Schengen, 
którego pliki danych powinny być merytorycznie takie same jak pliki danych 
krajowych modułów kaŜdej z pozostałych Umawiających się Stron, przy 
pomocy jednostki centralnej. W celu zapewnienia szybkiego i efektywnego 
przekazywania danych określonych w ustępie 3, kaŜda z Umawiających się 
Stron przy tworzeniu swojego krajowego modułu przestrzega protokołów i 
procedur, jakie Umawiające się Strony wspólnie ustanowiły dla jednostki 
centralnej. Pliki danych kaŜdego krajowego modułu powinny być dostępne do 
celów prowadzenia automatycznego wyszukiwania na terytorium kaŜdej z 

                                                 
28
 Przedmiotowe przepisy dotyczące SIS, mają zastosowanie do Polski, od dnia 1 września 2007 r. NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe w związku z 

pracami nad utworzeniem i uruchomieniem Systemu Informacyjnego Schengen II generacji, przepisy Tytułu IV – art. 92 do art. 119 
Konwencji Wykonawczej Schengen zostaną zastąpione Rozporządzeniem (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 
grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i uŜytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II), 
Rozporządzenie (WE) nr 1986/2006 Parlamentu Europejskiego i rady w sprawie dostępu słuŜb odpowiedzialnych w państwach 
członkowskich za wydawanie świadectw rejestracji pojazdów do Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II), Decyzja 
Rady 2007/533/WSiSW w sprawie utworzenia, funkcjonowania i uŜytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II); 
Warto zauwaŜyć, Ŝe zgodnie z art. 70 Decyzji Rady 2007/533 będzie obowiązywał okres przejściowy w odniesieniu do wpisów 
przenoszonych z SISI+ do SISII (wpisy będą przenoszone). Państwa członkowskie zapewnią, by treść wpisów przenoszonych z SIS 1+ do 
SIS II moŜliwie szybko i nie później niŜ w terminie trzech lat - (od dnia określonego przez Radę na podstawie jednomyślnej decyzji państw 
członkowskich uczestniczących w SIS 1+), była zgodna z przepisami niniejszych aktów prawnych. W okresie przejściowym państwa 
członkowskie mogą nadal stosować postanowienia art. 94, 95, 96, 97–100 konwencji z Schengen do treści wpisów przenoszonych z SIS 1+ 
do SIS II, z zastrzeŜeniem, Ŝe min. w przypadku zmiany, uzupełnienia, korekty lub aktualizacji treści wpisu przeniesionego z SIS 1+ do SIS 
II, państwa członkowskie zapewniają, by wpis był zgodny z ww. przepisami od momentu jego zmiany, uzupełnienia, korekty lub 
aktualizacji; 
29 Warto pamiętać, Ŝe w 2003 r. Rada Unii Europejskiej wydała „EU Schengen Catalogue, Schengen Information System, SIRENE - 
Recommendations and Best Practice” (Volume II), którego zadaniem jest jedynie objaśnienie i uszczegółowienie przepisów dorobku 
prawnego Schengen, a takŜe wskazanie zaleceń i dobrych praktyk, będących swojego rodzaju przykładem, zarówno dla państw 
przystępujących do Schengen oraz w pełni uczestniczących we współpracy; 
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Umawiających się Stron. Dokonywanie przeglądu plików danych krajowych 
modułów Umawiających się Stron nie jest moŜliwe. 
 
3. Umawiające się Strony tworzą i prowadzą, na zasadzie wspólnego 
ponoszenia kosztów oraz wspólnej odpowiedzialności, jednostkę centralną 
systemu informacyjnego Schengen. Republika Francuska odpowiada za 
jednostkę, która znajduje się w Strasburgu. Jednostka centralna zawiera 
pliki danych, które poprzez transmisję on-line sprawiają, Ŝe pliki danych w 
krajowych modułach zawierają identyczne informacje. Pliki danych jednostki 
centralnej zawierają wpisy dotyczące osób i majątku, w zakresie w jakim 
dotyczy to wszystkich Umawiających się Stron. Pliki danych jednostki 
centralnej nie zawierają danych innych, niŜ dane określone w niniejszym 
ustępie oraz w artykule 113 ustęp 2. 
 
4. Państwa członkowskie, zgodnie z ich prawem krajowym, wymieniają 
poprzez organy wyznaczone w tym celu (SIRENE) wszystkie informacje 
uzupełniające niezbędne przy wprowadzaniu wpisów i w celu umoŜliwienia 
podjęcia odpowiednich działań w przypadkach, gdy w wyniku przeglądania 
danych systemu informacyjnego Schengen odnaleziono osoby lub 
przedmioty, na temat których wprowadzono informacje do tego systemu. 
Informacje takie są wykorzystywane wyłącznie do celu, w jakim zostały one 
przekazane.30 

 
Rozdział 2 

Działanie i korzystnie z systemu informacyjnego Schengen 
 

Artykuł 93 
 

Celem systemu informacyjnego Schengen jest, zgodnie z niniejszą 
Konwencją, utrzymanie porządku publicznego oraz bezpieczeństwa 
publicznego, włączając bezpieczeństwo narodowe, na terytoriach 
Umawiających się Stron oraz stosowanie postanowień niniejszej Konwencji 
odnoszących się do przepływu osób na tych terytoriach, z wykorzystaniem 
informacji przekazywanych za pośrednictwem niniejszego systemu. 
 

Artykuł 94 
 
1. System informacyjny Schengen zawiera jedynie te kategorie danych, które 
są dostarczane przez kaŜdą z Umawiających się Stron, wymagane do celów 
ustanowionych w artykułach 95–100. Umawiająca się Strona wprowadzająca 
wpis określi, czy sprawa ta jest wystarczająco waŜna dla wprowadzenia 
powyŜszego wpisu do systemu informacyjnego Schengen. 
 

                                                 
30 Brzmienie artykułu 92 Konwencji Wykonawczej Schengen nadane Decyzją Rady 2005/211/WSiSW dotycząca wprowadzenia kilku 
nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem, Rozporządzeniem Rady (WE) nr 871/2004 
dotyczącym wprowadzenia niektórych nowych funkcji Systemu Informacyjnego Schengen, włączając walkę z terroryzmem; Decyzja Rady 
2005/451/WSiSW ustalająca datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 871/2004 dotyczącego 
wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem; 
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2. Dane te dzielą się na następujące kategorie:31 
a) osoby, w przypadku których został wprowadzony wpis; 
b) przedmioty określone w artykule 100 oraz pojazdy silnikowe określone w 
artykule 99. 
 
3. W przypadku osób, informacje zawierają wyłącznie następujące dane: 
a) nazwisko i imiona, wszelkie pseudonimy, wprowadzane, o ile to moŜliwe, 

oddzielnie; 
b) wszelkie szczególne cechy fizyczne, niepodlegające zmianom; 
c) pierwszą literę drugiego imienia; 
d) datę i miejsce urodzenia; 
e) płeć; 
f) obywatelstwo; 
g) informację, czy dane osoby są uzbrojone; 
h) informację, czy dane osoby są agresywne; 
i) przyczynę wpisu; 
j) proponowane działania.32 
 
Pozostałe informacje, w szczególności dane wymienione w artykule 6 zdanie 
pierwsze Konwencji Rady Europy o ochronie osób w związku z 
automatycznym przetwarzaniem danych osobowych z dnia 28 lutego 1981 
roku, nie są dopuszczone. 
 
4. W przypadku gdy Umawiająca się Strona uzna, Ŝe wpis zgodnie z 
artykułami 95, 97 lub 99 jest niezgodny z jej prawem krajowym, jej 
zobowiązaniami międzynarodowymi lub podstawowymi interesami 
narodowymi, moŜe dodać do wpisu zawartego w pliku danych krajowego 
modułu Systemu informacyjnego Schengen zastrzeŜenie informujące, Ŝe 
działanie podejmowane na podstawie wpisu nie zostanie podjęte na jej 
terytorium. W tej sprawie konieczne jest przeprowadzenie konsultacji z 
pozostałymi Umawiającymi się Stronami. Jeśli Umawiająca się Strona 
wprowadzająca wpis nie wycofa zastrzeŜenia, jest on nadal stosowany w 
odniesieniu do innych Umawiających się Stron. 
 

Artykuł 95 
 
1. Dane na temat osób poszukiwanych do aresztowania ekstradycyjnego są 
wprowadzane na wniosek organu sądowego wzywającej Umawiającej się 
Strony. 
 
2. Do czasu wprowadzenia wpisu, Umawiająca się Strona sprawdzi, czy 
aresztowanie jest dozwolone na mocy prawa krajowego wezwanej 
Umawiającej się Strony. Jeśli Umawiająca się Strona wprowadzająca wpis 
ma jakiekolwiek wątpliwości, powinna zasięgnąć opinii innych 
zainteresowanych Umawiających się Stron. Umawiająca się Strona 
                                                 
31 Zgodnie z przepisami Decyzji Rady 2005/211/WSiSW dotyczącej wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego 
Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem, Rozporządzenia Rady (WE) nr 871/2004 dotyczącego wprowadzenia niektórych nowych 
funkcji Systemu Informacyjnego Schengen, włączając walkę z terroryzmem, zaproponowano nowe brzmienie przedmiotowego ustępu, 
natomiast Rada UE nie podjęła decyzji w sprawie jego stosowania; 
32 Zgodnie z przepisami Decyzji Rady 2005/211/WSiSW, op. cit.; 
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wprowadzająca wpis przesyła wezwanym Umawiającym się Stronom 
najszybszymi sposobami zarówno wpis, jak i następujące podstawowe 
informacje odnoszące się do danej sprawy: 
a) organ, który wydał wniosek o aresztowanie; 
b) informację, czy istnieje nakaz aresztowania lub inny dokument mający 
identyczny skutek prawny, lub podlegający wykonaniu wyrok; 
c) charakter i kwalifikację prawną przestępstwa; 
d) opis okoliczności, w których przestępstwo zostało popełnione, w tym czas, 
miejsce oraz stopień udziału w przestępstwie osoby, w przypadku której wpis 
został wprowadzony; 
e) w miarę moŜliwości konsekwencje przestępstwa. 
 
3. Wezwana Umawiająca się Strona moŜe dodać do pliku danych w swoim 
krajowym module systemu informacyjnego Schengen zastrzeŜenie zakazujące 
aresztowania na podstawie wpisu do czasu usunięcia zastrzeŜenia. 
ZastrzeŜenie powinno zostać usunięte nie później niŜ 24 godziny po 
wprowadzeniu wpisu, o ile Umawiająca się Strona odmawia dokonania 
Ŝądanego aresztowania z uwagi na przyczyny prawne lub ze względów 
praktycznych. W szczególnych sytuacjach, kiedy jest to uzasadnione 
skomplikowanym charakterem faktów leŜących u podstaw wpisu, wyŜej 
wymieniony termin moŜe być przedłuŜony do jednego tygodnia. Bez 
uszczerbku dla wprowadzonego zastrzeŜenia lub decyzji w sprawie odmowy 
aresztowania pozostałe Umawiające się Strony mogą dokonać aresztowania 
Ŝądanego we wpisie. 
 
4. Jeśli ze szczególnie pilnych powodów Umawiająca się Strona zaŜąda 
przeprowadzenia natychmiastowej rewizji, wezwana Umawiająca się Strona 
zbada, czy jest w stanie wycofać wprowadzone zastrzeŜenie. Wezwana 
Umawiająca się Strona podejmie niezbędne kroki, aby działania zostały 
przeprowadzone niezwłocznie po potwierdzeniu wpisu. 
 
5. Jeśli aresztowanie nie moŜe być dokonane z uwagi na nie zakończenie 
dochodzenia lub dlatego, Ŝe wezwana Umawiająca się Strona go odmawia, 
Strona ta powinna uznać wpis za wpis do celów podania miejsca pobytu 
danej osoby. 
 
6. Wezwane Umawiające się Strony przeprowadzają działania wymagane we 
wpisie zgodnie z obowiązującymi konwencjami o ekstradycji oraz prawem 
krajowym. Nie są one zobowiązane do przeprowadzania Ŝądanych działań, 
jeśli dotyczą one jednego z jej obywateli, bez uszczerbku dla moŜliwości 
aresztowania tej osoby zgodnie z prawem krajowym. 
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Artykuł 96 
 
1. Dane dotyczące cudzoziemców, w przypadku których został wprowadzony 
wpis do celów odmowy wjazdu, są wprowadzone na podstawie krajowego 
wpisu wynikającego z decyzji podjętych przez właściwe organy 
administracyjne lub sądy zgodnie z zasadami proceduralnymi 
ustanowionymi przez prawo krajowe.33 
 
2. Decyzje mogą być uzasadniane zagroŜeniem dla porządku publicznego, 
bezpieczeństwa publicznego lub bezpieczeństwa narodowego, jakie moŜe 
stwarzać obecność cudzoziemca na terytorium państwowym. Sytuacja ta 
moŜe mieć miejsce w szczególności w przypadku: 
a) cudzoziemca, który został skazany za przestępstwo zagroŜone karą 
pozbawienia wolności powyŜej roku; 
b) cudzoziemca, w odniesieniu do którego istnieją powaŜne podstawy, aby 
przypuszczać, Ŝe popełnił powaŜne przestępstwa, w tym przestępstwa 
określone w artykule 71, lub w odniesieniu do którego istnieje wyraźny 
dowód zamiaru popełnienia takich przestępstw na terytorium Umawiającej 
się Strony. 
 
3. Decyzje mogą być równieŜ oparte na fakcie, Ŝe cudzoziemiec został 
poddany środkom, obejmującym deportację, odmowę wjazdu lub usunięcie, 
które nie zostały uniewaŜnione lub zawieszone, w tym zakaz wjazdu lub w 
stosownych przypadkach zakaz pobytu, z uwagi na niespełnianie przepisów 
dotyczących wjazdu lub pobytu cudzoziemców. 
 

Artykuł 97 
 

Dane dotyczące osoby lub osób zaginionych, które dla ich własnej ochrony 
lub w celu zapobiegania zagroŜeniom powinny być tymczasowo oddane pod 
opiekę policji na wniosek właściwego organu lub właściwego organu 
sądowego Strony wprowadzającej wpis, powinny zostać wprowadzone, aby 
organy policyjne mogły poinformować o danych ich dotyczących Stronę 
wprowadzającą wpis lub przetransportować osobę do bezpiecznego miejsca w 
celu zapobieŜenia kontynuowania jej podróŜy, o ile jest to dozwolone przez 
prawo krajowe. 
Ma to zastosowanie w szczególności do małoletnich lub osób, które powinny 
zostać internowane w wyniku decyzji podjętej przez właściwy organ. 
Przekazywanie danych na temat pełnoletnich osób zaginionych zaleŜy od 
zgody zainteresowanej osoby. 
 

Artykuł 98 
 
1. Dane dotyczące świadków, osób wezwanych do stawienia się przed 
organami sądowymi w związku z postępowaniem karnym w celu poniesienia 

                                                 
33 Brzmienie artykułu 22 Konwencji Wykonawczej Schengen nadane zgodnie ze Sprostowaniem do Konwencji wykonawczej do Układu z 
Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz 
Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, opublikowanej w Dz.Urz. L218 z 23.08.2007 r. – 
poprawki w tłumaczeniu; 
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odpowiedzialności za czyny, za które są ścigane, lub osób, które powinny 
odbywać wyrok w sprawie karnej lub wezwanych do stawienia się w celu 
odbycia kary pozbawienia wolności, wprowadza się na wniosek właściwych 
organów sądowych, w celach poinformowania o ich miejscu zamieszkania 
lub pobytu . 
 
2. śądane informacje zostaną przekazane Ŝądającej Stronie zgodnie z 
prawem krajowym oraz obowiązującymi konwencjami dotyczącymi 
wzajemnej pomocy w sprawach karnych. 

 
Artykuł 99 

 
[ZMIENIONY PRZEPISAMI DECYZJI RADY 2005/211/WSISW] 

 
1. Dane dotyczące osób lub pojazdów są wprowadzane zgodnie z prawem 
krajowym Umawiającej się Strony wprowadzającej wpis, do celów niejawnego 
nadzoru lub szczególnych kontroli zgodnie z ustępem 5.34 
 
2. Wpisu takiego moŜna dokonać, aby ścigać przestępstwa oraz zapobiegać 
zagroŜeniom bezpieczeństwa publicznego: 
 

a) jeśli istnieje wyraźny dowód, Ŝe dana osoba zamierza popełnić 
przestępstwo lub popełnia liczne i szczególnie powaŜne przestępstwa;  
lub 
b) jeśli ogólna ocena danej osoby, w szczególności na podstawie wcześniej 
popełnionych przestępstw, daje powód do przypuszczenia, Ŝe powyŜsza 
osoba popełni szczególnie powaŜne przestępstwa w przyszłości. 

 
3. Ponadto, wpis moŜe zostać wprowadzony zgodnie z prawem krajowym na 
wniosek organów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe, jeśli 
istnieje wyraźny dowód, Ŝe informacje określone w ustępie 4 są niezbędne dla 
zapobiegania powaŜnym zagroŜeniom przez daną osobę lub powaŜnym 
zagroŜeniom dla wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa narodowego. 
Państwo członkowskie dokonujące wpisu zgodnie z niniejszym ustępem jest 
zobowiązane do powiadomienia o tym fakcie pozostałych państw 
członkowskich35. 
 
4. Do celów niejawnego nadzoru mogą być gromadzone oraz przekazywane 
organom wprowadzającym wpis w przypadku kontroli granicznej lub innych 
kontroli policyjnych i celnych przeprowadzanych w ramach danego kraju 
wszystkie lub niektóre poniŜsze informacje: 
 
a) fakt, Ŝe stwierdzono obecność osoby, w przypadku której lub w przypadku 
pojazdu której został wprowadzony wpis; 
b) miejsce, czas lub przyczyny kontroli; 
                                                 
34 Zgodnie z przepisami art. 1 ust. 4 Decyzji Rady 2005/211/WSiSW dotyczącej wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu 
Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem, zaproponowano nowe brzmienie przedmiotowego ustępu, natomiast 
Rada UE nie podjęła decyzji w sprawie jego stosowania; 
35 Brzmienie artykułu 99 ust 3 Konwencji Wykonawczej Schengen zmienione Decyzją Rady 2005/211/WSiSW dotyczącą wprowadzenia 
kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem; 



 - 40 -

c) droga oraz cel podróŜy; 
d) osoby towarzyszące danej osobie lub osoby przewoŜone pojazdem; 
e) uŜywany pojazd; 
f) przewoŜone przedmioty; 
g) okoliczności, w których osoba lub pojazd zostały znalezione. 
Podczas gromadzenia tych informacji naleŜy podjąć kroki w celu zachowania 
niejawnego charakteru prowadzonego nadzoru. 
 
5. Podczas szczególnych kontroli, określonych w ustępie 1, osoby, pojazdy 
oraz przewoŜone przedmioty mogą zostać przeszukane zgodnie z prawem 
krajowym w celach określonych w ustępie 2 i 3. Jeśli szczególna kontrola nie 
jest dozwolona na mocy przepisów prawnych Umawiającej się Strony, jest 
ona automatycznie zastępowana, w przypadku tej Umawiającej się Strony, 
niejawnym nadzorem.36 
 
6. Wezwana Umawiająca się Strona moŜe dodać do wpisu znajdującego się w 
pliku danych jej krajowego modułu systemu informacyjnego Schengen 
zastrzeŜenie zakazujące, do czasu jego usunięcia, prowadzenia działań na 
podstawie wpisu do celów niejawnego nadzoru lub szczególnych kontroli. 
ZastrzeŜenie powinno zostać usunięte nie później niŜ 24 godziny po jego 
wprowadzeniu, jeśli Umawiająca się Strona odmawia podjęcia działania z 
przyczyn prawnych lub ze szczególnych powodów praktycznych. Bez 
uszczerbku dla wprowadzenia zastrzeŜenia lub odmowy, inne Umawiające się 
Strony mogą przeprowadzać działania wymagane we wpisie. 
 

Artykuł 100 
 

[ZMIENIONY PRZEPISAMI DECYZJI RADY 2005/211/WSISW] 
 
1. Dane dotyczące przedmiotów niezbędne do celów ich zajęcia lub 
wykorzystania w charakterze dowodu w postępowaniu karnym powinny 
zostać wprowadzone do systemu informacyjnego Schengen. 
 
2. Jeśli przegląd wyjawi wpis dotyczący przedmiotu, który został znaleziony, 
organ, który porównał dwie pozycje danych, skontaktuje się z organem, który 
wprowadził wpis w celu uzgodnienia środków, które naleŜy podjąć. W tym 
celu dane osobowe mogą równieŜ być przekazywane zgodnie z niniejszą 
Konwencją. Środki podejmowane przez Umawiającą się Stronę, która 
znalazła przedmiot powinny być zgodne z jej prawem krajowym. 
 
3. Wprowadza się następujące kategorie przedmiotów37: 
a) pojazdy silnikowe o pojemności silnika przekraczającej 50 cm3, które 
zostały skradzione, wykorzystane w niewłaściwy sposób lub utracone; 

                                                 
36 Zgodnie z przepisami art. 1 ust. 6 Decyzji Rady 2005/211/WSiSW dotyczącej wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu 
Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem, zaproponowano nowe brzmienie przedmiotowego ustępu, natomiast 
Rada UE nie podjęła decyzji w sprawie jego stosowania; 
37 Zgodnie z przepisami art. 1 ust. 7 Decyzji Rady 2005/211/WSiSW dotyczącej wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu 
Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem, zaproponowano nowe brzmienie przedmiotowego ustępu, natomiast 
Rada UE nie podjęła decyzji w sprawie jego stosowania 
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b) przyczepy i naczepy o masie własnej przekraczającej 750 kg, które zostały 
skradzione, wykorzystane w niewłaściwy sposób lub utracone; 
c) broń palna, która została skradziona, wykorzystana w niewłaściwy sposób 
lub utracona; 
d) urzędowe blankiety, które zostały skradzione, wykorzystane w niewłaściwy 
sposób lub utracone; 
e) wydane dokumenty toŜsamości, takie jak paszporty, dowody toŜsamości, 
prawa jazdy, dokumenty pobytowe i dokumenty podróŜne, które zostały 
skradzione, wykorzystane w niewłaściwy sposób, utracone lub 
uniewaŜnione38; 
f) dowody rejestracyjne pojazdów i tablice rejestracyjne, które zostały 
skradzione, wykorzystane w niewłaściwy sposób, utracone lub 
uniewaŜnione39; 
g) banknoty (podejrzane). 
 

Artykuł 101 
 

[ZMIENIONY PRZEPISAMI DECYZJI RADY 2005/211/WSISW ORAZ 

ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) NR 871/2004] 
 
1. Dostęp do danych wprowadzonych do systemu informacyjnego Schengen 
oraz prawo do ich bezpośredniego przeglądania jest zastrzeŜone wyłącznie 
dla organów odpowiedzialnych za: 
 
a) kontrole graniczne; 
b) inne kontrole policyjne i celne prowadzone w ramach danego kraju, jak 
równieŜ koordynację takich kontroli. 
 
Jednak dostęp do danych wprowadzonych do systemu informacyjnego 
Schengen oraz prawo do ich bezpośredniego przeglądania mogą mieć krajowe 
organy sądowe, między innymi organy odpowiedzialne za wszczynanie 
postępowania karnego z oskarŜenia publicznego oraz wszczynanie 
dochodzenia sądowego poprzedzającego postawienie w stan oskarŜenia, 
podczas wykonywania swoich funkcji, zgodnie z przepisami prawa 
krajowego40. 
 
2. Ponadto, dostęp do danych wprowadzonych zgodnie z artykułem 96 i 
danych dotyczących dokumentów odnoszących się do osób wprowadzonych 
do systemu zgodnie z art. 100 ust. 3 lit. d) i e) oraz prawo dokonywania 

                                                 
38 Brzmienie artykułu 100 ust 3 lit e Konwencji Wykonawczej Schengen zmienione Decyzją Rady 2005/211/WSiSW dotyczącą 
wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem; Decyzja Rady 
2006/229/WSiSW ustalająca datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów decyzji 2005/211/WSiSW dotyczącej wprowadzenia kilku 
nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem; 
39 Brzmienie artykułu 100 ust 3 lit f Konwencji Wykonawczej Schengen zmienione Decyzją Rady 2005/211/WSiSW dotyczącą 
wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem; Decyzja Rady 
2006/228/WSiSW ustalająca datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów decyzji 2005/211/WSiSW dotyczącej wprowadzenia kilku 
nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem; 
40 Brzmienie artykułu 101 ust. 1 Konwencji Wykonawczej Schengen zmienione Decyzją Rady 2005/211/WSiSW dotycząca wprowadzenia 
kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem, Rozporządzeniem Rady (WE) nr 
871/2004 dotyczącym wprowadzenia niektórych nowych funkcji Systemu Informacyjnego Schengen, włączając walkę z terroryzmem; 
Decyzja Rady 2005/451/WSiSW ustalająca datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 871/2004 
dotyczącego wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem; 
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bezpośredniego przeszukania tych danych moŜe być wykonywane przez 
organy odpowiedzialne za wydawanie wiz, władze centralne odpowiedzialne 
za rozpatrywanie wniosków wizowych oraz organy odpowiedzialne za 
wydawanie pozwoleń na pobyt stały oraz za administrację przepisów 
prawnych dotyczących cudzoziemców w kontekście stosowania postanowień 
niniejszej Konwencji w odniesieniu do przepływu osób. Dostęp tych organów 
do tych danych jest regulowany w przepisach krajowych kaŜdego państwa 
członkowskiego41. 
 
3. UŜytkownicy mogą przeglądać tylko te dane, które są im potrzebne do 
wykonywania ich zadań. 
 
4. KaŜda z Umawiających się Stron przekazuje Komitetowi Wykonawczemu 
wykaz właściwych organów, które są upowaŜnione do bezpośredniego 
przeglądania danych zawartych w systemie informacyjnym Schengen. 
PowyŜszy wykaz powinien wskazywać, w odniesieniu do kaŜdego organu, 
które dane mogą przeglądać i do jakich celów. 
 

Artykuł 101 A42 
 

[DODANY PRZEPISAMI DECYZJI RADY 2005/211/WSISW] 
 
1. Europejski Urząd Policji (Europol) ma prawo dostępu i bezpośredniego 
przeglądania danych wprowadzonych do systemu informacyjnego Schengen, 
w ramach swojego mandatu i na własny koszt, zgodnie z artykułami 95, 99 i 
100. 
 
2. Europol moŜe przeglądać tylko te dane, które są mu potrzebne do 
wykonywania swoich zadań. 
 
3. W przypadku gdy podczas przeglądania danych Europol odkryje istnienie 
wpisu w systemie informacyjnym Schengen, informuje o tym, przy 
wykorzystaniu środków określonych w Konwencji o Europolu, państwo 
członkowskie, które dokonało wpisu. 
 
4. Korzystanie z informacji uzyskanych poprzez przeglądanie danych 
systemu informacyjnego Schengen wymaga zgody zainteresowanego państwa 
członkowskiego. JeŜeli to państwo członkowskie pozwoli na wykorzystanie 
takich informacji, procedura taka odbywa się zgodnie z postanowieniami 
Konwencji o Europolu. Europol moŜe przekazać takie informacje państwom 
trzecim i organom trzecim wyłącznie po uzyskaniu zgody zainteresowanego 
państwa członkowskiego. 

                                                 
41 Brzmienie artykułu 101 ust. 2 Konwencji Wykonawczej Schengen zmienione, Rozporządzeniem Rady (WE) nr 871/2004 dotyczącym 
wprowadzenia niektórych nowych funkcji Systemu Informacyjnego Schengen, włączając walkę z terroryzmem; Decyzja Rady 2006/628/WE 
ustalająca datę stosowania art. 1 ust. 4 i 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 871/2004 dotyczącego wprowadzenia niektórych nowych funkcji 
Systemu Informacyjnego Schengen, włączając walkę z terroryzmem; 
42 Brzmienie artykułu 101 A Konwencji Wykonawczej Schengen ustalone Decyzją Rady 2005/211/WSiSW dotyczącą wprowadzenia kilku 
nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem; Decyzja Rady 2006/631/WSiSW ustalająca 
datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów decyzji 2005/211/WSiSW dotyczącej wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu 
Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem; 
 



 - 43 -

 
5. Europol moŜe zaŜądać informacji uzupełniających od zainteresowanego 
państwa członkowskiego zgodnie z postanowieniami Konwencji o Europolu. 
 
6. Europol: 

(a) prowadzi ewidencję wszystkich wykonanych przez siebie wyszukiwań, 
zgodnie z postanowieniami artykułu 103; 

(b) bez uszczerbku dla ustępów 4 i 5, nie łączy części systemu 
informacyjnego Schengen ani nie przekazuje udostępnianych im 
danych w nim zawartych przy uŜyciu jakiegokolwiek systemu 
komputerowego wykorzystywanego przez Europol lub stosowanego w 
Europolu słuŜącego do gromadzenia i przetwarzania danych, ani nie 
pobiera lub w inny sposób nie kopiuje jakiejkolwiek części systemu 
informacyjnego Schengen; 

(c) zapewnia dostęp do danych wprowadzonych do systemu 
informacyjnego Schengen wyłącznie pracownikom Europolu o 
specjalnych uprawnieniach; 

(d) przyjmuje i stosuje środki przewidziane w artykule 118; 
(e) zezwala wspólnemu organowi nadzorczemu, ustanowionemu na mocy 

artykułu 24 Konwencji o Europolu, na przeprowadzenie kontroli 
działalności Europolu w wykonaniu jego prawa do dostępu i 
przeglądania danych wprowadzonych do systemu informacyjnego 
Schengen. 

 
Artykuł 101 B 43 

 
[DODANY PRZEPISAMI DECYZJI RADY 2005/211/WSISW] 

 
1. Krajowi przedstawiciele Eurojustu i ich asystenci mają prawo dostępu i 
przeglądania danych wprowadzonych do systemu informacyjnego Schengen 
zgodnie z artykułami 95 i 98. 

 
2. Krajowi członkowie Eurojustu i ich asystenci mogą przeszukiwać 
wyłącznie te dane, które są niezbędne do wykonywania ich zadań. 
 
3. W przypadku, gdy podczas przeglądania danych krajowy przedstawiciel 
Eurojustu odkryje istnienie wpisu w systemie informacyjnym Schengen, 
informuje o tym państwo członkowskie, które dokonało wpisu. Informacje 
uzyskane w wyniku takiego wyszukiwania mogą być przekazywane 
państwom trzecim i organom trzecim po otrzymaniu zgody państwa 
członkowskiego, które dokonało wpisu. 
 
4. śadnego postanowienia niniejszego artykułu nie naleŜy rozumieć jako 
naruszającego przepisy decyzji Rady ustanawiającej Eurojust dotyczące 
ochrony danych i odpowiedzialności za wszelkie nieuprawnione lub 

                                                 
43 Brzmienie artykułu 101 B Konwencji Wykonawczej Schengen ustalone Decyzją Rady 2005/211/WSiSW dotyczącą wprowadzenia kilku 
nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem; Decyzja Rady 2006/631/WSiSW ustalająca 
datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów decyzji 2005/211/WSiSW dotyczącej wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu 
Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem; 
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niepoprawne przetwarzanie takich danych przez krajowych przedstawicieli 
Eurojustu lub ich asystentów lub jako naruszające uprawnienia wspólnego 
organu nadzorczego, ustanowionego zgodnie z artykułem 23 tej decyzji Rady. 
 
5. KaŜde wyszukiwanie przeprowadzone przez krajowego członka Eurojustu 
lub asystenta zostaje wpisane do ewidencji zgodnie z postanowieniami art. 
103, a kaŜde wykorzystanie udostępnionych im danych jest rejestrowane. 
 
6. śadnych części systemu informacyjnego Schengen nie naleŜy łączyć, a 
danych zawartych w tym systemie dostępnych krajowym przedstawicielom i 
ich asystentom nie naleŜy przekazywać do Ŝadnego systemu komputerowego 
wykorzystywanego przez Eurojust lub stosowanego w Eurojuście słuŜącego 
do gromadzenia i przetwarzania danych, ani nie naleŜy pobierać 
jakiejkolwiek części systemu informacyjnego Schengen; 
 
7. Dostęp do danych wprowadzonych do systemu informacyjnego Schengen 
mają wyłącznie przedstawiciele krajowi i ich asystenci, a nie pracownicy 
Eurojustu. 
 
8. Środki przewidziane w artykule 118 zostają przyjęte i są stosowane. 

 
Rozdział 3 

Ochrona danych osobowych oraz bezpieczeństwo danych w systemie 
informacyjnym Schengen 

 
Artykuł 102 

 
[ZMIENIONY PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) NR 871/2004] 

 
1. Umawiające się Strony mogą wykorzystywać dane określone w artykułach 
95–100 wyłącznie do celów ustanowionych dla kaŜdej kategorii wpisów 
określonych w powyŜszych artykułach. 
 
2. Dane mogą być kopiowane wyłącznie do celów technicznych, pod 
warunkiem Ŝe takie kopiowanie jest niezbędne w celu przeprowadzenia 
bezpośredniego przeglądu przez organy określone w artykule 101. Wpisy 
wprowadzane przez inne Umawiające się Strony nie mogą być kopiowane z 
krajowych modułów systemu informacyjnego Schengen do innych krajowych 
plików danych. 
 
3. W odniesieniu do wpisów określonych w artykułach 95–100 niniejszej 
Konwencji, wszelkie odstępstwo od ustępu 1 w celu zmiany z jednej kategorii 
wpisu na inną powinno być uzasadnione potrzebą zapobiegania 
bezpośredniemu powaŜnemu zagroŜeniu dla porządku publicznego oraz 
bezpieczeństwa publicznego, z powaŜnych przyczyn bezpieczeństwa 
narodowego lub do celów zapobiegania popełnieniu powaŜnych przestępstw. 
W tym celu naleŜy uzyskać uprzednie upowaŜnienie od Umawiającej się 
Strony wprowadzającej wpis. 
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4. Dane nie mogą być wykorzystywane do celów administracyjnych. W 
drodze odstępstwa, dane wprowadzone na mocy art. 96 oraz dane dotyczące 
dokumentów odnoszących się do osób wprowadzonych do systemu na mocy 
art. 100 ust. 3 lit. d) i e) mogą być wykorzystywane zgodnie z prawem 
krajowym kaŜdego z państw członkowskich wyłącznie do celów art. 101 ust. 
244. 
 
5. Wszelkie wykorzystanie danych, które nie jest zgodne z ustępami 1–4, 
uznaje się za niewłaściwe wykorzystanie zgodnie z prawem krajowym kaŜdej 
z Umawiających się Stron. 

 
Artykuł 102A45 

 
[DODANY PRZEPISAMI ROZPORZĄDZENIA (WE) NR 1160/2005] 

 
1. Nie naruszając art. 92 ust. 1, art. 100 ust. 1, art. 101 ust. 1 i 2, art. 102 
ust. 1, 4 i 5, słuŜby odpowiedzialne w państwach członkowskich za 
wydawanie dokumentów rejestracyjnych pojazdów, o których mowa w 
dyrektywie Rady 1999/37/WE (z późn. zm.) z dnia 29 kwietnia 1999 r. w 
sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów, mają prawo uzyskania 
dostępu do następujących danych wprowadzonych do systemu 
informacyjnego Schengen, jedynie w celu sprawdzenia, czy zgłoszone do 
rejestracji pojazdy zostały skradzione, przywłaszczone lub utracone w inny 
sposób: 
a) danych dotyczących pojazdów silnikowych o pojemności silnika 
przekraczającej 50 cm3, które zostały skradzione, przywłaszczone lub 
utracone w inny sposób; 
b) danych dotyczących przyczep i naczep o masie własnej przekraczającej 
750 kg, które zostały skradzione, przywłaszczone lub utracone w inny 
sposób; 
c) danych dotyczących dokumentów rejestracyjnych pojazdów oraz tablic 
rejestracyjnych pojazdów, które zostały skradzione, przywłaszczone, 
utracone w inny sposób lub uniewaŜnione. 
Z zastrzeŜeniem ust. 2, prawo krajowe kaŜdego z państw członkowskich 
reguluje dostęp tych powyŜszych słuŜb do tych danych. 
 
2. SłuŜby, o których mowa w ust. 1, które są słuŜbami rządowymi, mają 
prawo do bezpośredniego przeglądania danych wprowadzonych do systemu 
informacyjnego Schengen, o których mowa w tym ustępie. 
SłuŜby, o których mowa w ust. 1, które nie są słuŜbami rządowymi, mają 
dostęp do danych wprowadzonych do systemu informacyjnego Schengen, o 
których mowa w tym ustępie, wyłącznie za pośrednictwem organów, o 

                                                 
44 Brzmienie artykułu 102 ust. 4 Konwencji Wykonawczej Schengen zmienione, Rozporządzeniem Rady (WE) nr 871/2004 dotyczącym 
wprowadzenia niektórych nowych funkcji Systemu Informacyjnego Schengen, włączając walkę z terroryzmem; Decyzja Rady 2006/628/WE 
ustalająca datę stosowania art. 1 ust. 4 i 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 871/2004 dotyczącego wprowadzenia niektórych nowych funkcji 
Systemu Informacyjnego Schengen, włączając walkę z terroryzmem  
45 Brzmienie artykułu 102 A Konwencji Wykonawczej Schengen ustalone Rozporządzeniem (WE) nr 1160/2005 Parlamentu Europejskiego 
i Rady zmieniającym Konwencję wykonawczą do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. w sprawie stopniowego znoszenia kontroli 
na wspólnych granicach, w zakresie dostępu słuŜb odpowiedzialnych w Państwach Członkowskich za wydawanie świadectw rejestracji 
pojazdów do Systemu Informacyjnego Schengen; 
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których mowa w art. 101 ust. 1. Organy te są uprawnione do bezpośredniego 
przeglądania danych i przekazywania ich powyŜszym słuŜbom. 
Dane państwo członkowskie dopilnowuje, aby słuŜby te i ich pracownicy byli 
zobowiązani do przestrzegania wszelkich ograniczeń odnoszących się do 
dozwolonego wykorzystywania danych przekazanych im przez organy. 
 
3. Artykuł 100 ust. 2 nie ma zastosowania do przeglądania danych zgodnie z 
niniejszym artykułem. Prawo krajowe reguluje przekazywanie policji i 
organom sądowym przez słuŜby, o których mowa w ust. 1, informacji 
ujawnionych w wyniku przeszukiwania systemu informacyjnego Schengen 
i rodzących podejrzenie popełnienia przestępstwa. 
 
4. KaŜdego roku, po uzyskaniu opinii wspólnego organu nadzorczego 
powołanego zgodnie z art. 115 dotyczącym zasad ochrony danych, Rada 
przedkłada Parlamentowi Europejskiemu sprawozdanie z wykonania 
niniejszego artykułu. 
Sprawozdanie to zawiera informacje i dane statystyczne dotyczące 
wykorzystania i wyników stosowania niniejszego artykułu oraz przedstawia 
sposób, w jaki stosowane były zasady ochrony danych. 

 
Artykuł 103 

 
[ZMIENIONY PRZEPISAMI DECYZJI RADY 2005/211/WSISW ORAZ 

ROZPORZĄDZENIA RADY (WE) NR 871/2004] 
 
KaŜde państwo członkowskie zapewnia, aby kaŜde przekazanie danych 
osobowych zostało zarejestrowane w krajowym module systemu 
informacyjnego Schengen przez administratora pliku danych organu w 
celach sprawdzenia, czy przeglądanie danych jest dozwolone, czy nie. Wpis 
do rejestru moŜe być wykorzystywany wyłącznie do tego celu i zostaje on 
usunięty moŜliwie szybko po upływie jednego roku a najpóźniej po upływie 
trzech lat46. 

 
Artykuł 104 

 
1. Wpisy są regulowane prawem krajowym Umawiającej się Strony 
wprowadzającej wpis, o ile niniejsza Konwencja nie ustanawia bardziej 
rygorystycznych warunków. 
 
2. W przypadku, gdy niniejsza Konwencja nie ustanawia postanowień 
szczególnych, do danych wprowadzanych do krajowych modułów systemu 
informacyjnego Schengen stosuje się przepisy prawne kaŜdej z 
Umawiających się Stron. 

                                                 
46 Brzmienie artykułu 103 Konwencji Wykonawczej Schengen zmienione Decyzją Rady 2005/211/WSiSW dotycząca wprowadzenia kilku 
nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem, Rozporządzeniem Rady (WE) nr 871/2004 
dotyczącym wprowadzenia niektórych nowych funkcji Systemu Informacyjnego Schengen, włączając walkę z terroryzmem; Decyzja Rady 
2005/727/WSiSW ustalająca datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów decyzji 2005/211/WSiSW dotyczącej wprowadzenia kilku 
nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem; Decyzja Rady 2005/728/WSiSW 
ustalająca datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 871/2004 dotyczącego wprowadzenia kilku nowych 
funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem; 
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3. W przypadku, gdy niniejsza Konwencja nie ustanawia postanowień 
szczególnych dotyczących wykonywania działań Ŝądanych we wpisie, stosuje 
się prawo krajowe wykonującej działania wezwanej Umawiającej się Strony. 
W przypadku, gdy niniejsza Konwencja ustanawia postanowienia szczególne 
dotyczące wykonywania działań Ŝądanych we wpisie, odpowiedzialność za 
powyŜsze działania jest regulowana prawem krajowym wezwanej 
Umawiającej się Strony. Jeśli Ŝądane działania nie mogą być 
przeprowadzone, wezwana Umawiająca się Strona niezwłocznie informuje o 
powyŜszym Umawiającą się Stronę wprowadzającą wpis. 
 

Artykuł 105 
 
Umawiająca się Strona wprowadzająca wpis odpowiada za zapewnienie, aby 
dane wprowadzane do systemu informacyjnego Schengen były prawdziwe, 
aktualne i zgodne z prawem. 
 

Artykuł 106 
 
1. Jedynie Umawiająca się Strona wprowadzająca wpis jest upowaŜniona do 
modyfikowania, uzupełniania, korekty lub usuwania wprowadzanych 
danych. 
 
2. Jeśli jedna z Umawiających się Stron, która nie wprowadziła wpisu 
posiada dowody sugerujące, Ŝe pozycja w danych jest faktycznie nieścisła lub 
jest przechowywana z naruszeniem przepisów prawnych, poinformuje ona o 
powyŜszym Umawiającą się Stronę wprowadzającą wpis; ta ostatnia jest 
zobowiązana do sprawdzenia informacji oraz, jeśli to konieczne, do 
niezwłocznego skorygowania lub usunięcia powyŜszej pozycji. 
 
3. Jeśli Umawiające się Strony nie są w stanie osiągnąć porozumienia, 
Umawiająca się Strona, która nie wprowadziła wpisu przekazuje sprawę do 
wspólnego organu nadzorczego, określonego w artykule 115 ustęp 1, w celu 
uzyskania jego opinii. 
 

Artykuł 107 
 
Jeśli dana osoba juŜ podlega wpisowi w systemie informacyjnym Schengen, 
Umawiająca się Strona, która wprowadza kolejny wpis, powinna porozumieć 
się w sprawie wprowadzenia wpisu z Umawiającą się Stroną, która 
wprowadziła wpis jako pierwsza. Umawiające się Strony mogą równieŜ 
ustanowić postanowienia ogólne w tym celu. 

 
Artykuł 108 

 
1. KaŜda z Umawiających się Stron wyznacza organ, odpowiedzialny za jej 
krajowy moduł systemu informacyjnego Schengen. 
 



 - 48 -

2. KaŜda z Umawiających się Stron wprowadza swoje wpisy za 
pośrednictwem powyŜszego organu. 
 
3. Wymieniony organ odpowiada za właściwe funkcjonowanie krajowego 
modułu systemu informacyjnego Schengen oraz przyjmuje niezbędne środki 
w celu zapewnienia zgodności z postanowieniami niniejszej Konwencji. 
 
4. Umawiające się Strony informują się wzajemnie za pośrednictwem 
depozytariusza o organach określonych w ustępie 1. 
 

Artykuł 109 
 
1. Prawo osób do dostępu do danych wprowadzanych do systemu 
informacyjnego Schengen ich dotyczących wykonywane jest zgodnie z 
prawem krajowym Umawiającej się Strony, wobec której powołują się na to 
prawo. Jeśli prawo krajowe tak stanowi, krajowy organ nadzorczy, określony 
w artykule 114 ustęp 1, zdecyduje, czy informacje mają być przekazane oraz 
zgodnie z jakimi procedurami. Umawiająca się Strona, która nie wprowadziła 
wpisu moŜe przekazać informację dotyczącą takich danych tylko wtedy, gdy 
uprzednio dała Umawiającej się Stronie wprowadzającej wpis moŜliwość 
wyraŜenia swojego stanowiska. 
 
2. Odmawia się przekazywania informacji osobie, której dotyczą dane — 
jeŜeli odmowa taka jest konieczna, by wykonać uprawnione działanie w 
związku z wpisem lub by chronić prawa i swobody stron trzecich. W kaŜdym 
przypadku odmowa obowiązuje przez okres waŜności wpisu wprowadzonego 
do celów niejawnego nadzoru. 
 

Artykuł 110 
 
KaŜda osoba moŜe spowodować wprowadzenie korekt do danych faktycznie 
niedokładnych lub usunięcie danych jej dotyczących przechowywanych z 
naruszeniem prawa. 

 
Artykuł 111 

 
1. KaŜda osoba moŜe, na terytorium kaŜdej z Umawiających się Stron, 
wystąpić do sądów lub organów właściwych na mocy prawa krajowego z 
Ŝądaniem dokonania korekty, usunięcia lub uzyskania informacji lub 
Ŝądaniem odszkodowania w związku z wpisem jej dotyczącym. 
 
2. Umawiające się Strony zobowiązują się do wykonania ostatecznych decyzji 
podjętych przez sądy lub organy określone w ustępie 1, bez uszczerbku dla 
postanowień artykułu 116. 
 

Artykuł 112 
 
1. Dane osobowe wprowadzane do systemu informacyjnego Schengen do 
celów śledzenia osób są przechowywane jedynie przez okres konieczny dla 
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osiągnięcia celów, dla których zostały dostarczone. Umawiająca się Strona, 
która wprowadziła wpis dokona przeglądu potrzeby ciągłego gromadzenia 
takich danych najpóźniej w trzy lata od ich wprowadzenia. Okres ten wynosi 
rok w przypadku wpisów określonych w artykule 99. 
 
2. KaŜda z Umawiających się Stron ustanowi w stosownych przypadkach 
krótsze okresy przeglądu zgodnie ze swoim prawem krajowym. 
 
3. Jednostka centralna systemu informacyjnego Schengen automatycznie 
informuje z jednomiesięcznym wyprzedzeniem Umawiające się Strony o 
zamierzonym usunięciu danych z systemu. 
 
4. Umawiająca się Strona wprowadzająca wpis moŜe w trakcie okresu 
przeglądu podjąć decyzję o zachowaniu wpisu, o ile jest to konieczne do 
celów, dla których wpis został wprowadzony. PrzedłuŜenie wpisu powinno 
być odnotowane w jednostce centralnej. Do przedłuŜonego wpisu stosuje się 
postanowienia ustępu 1. 
 

Artykuł 112A47 
 
[DODANY PRZEPISAMI DECYZJI RADY 2005/211/WSISW ORAZ ROZPORZĄDZENIA 

RADY (WE) NR 871/2004] 
 
1. Dane osobowe przechowywane przez władze, określone w artykule 92 
ustęp 4 otrzymane w wyniku wymiany informacji zgodnie z tym ustępem, są 
przechowywane jedynie przez okres wymagany do osiągnięcia celów, do 
których zostały one dostarczone. W kaŜdym przypadku naleŜy je usunąć 
najpóźniej po roku od momentu, gdy wpis lub wpisy dotyczące danej osoby 
lub przedmiotu zostały usunięte z systemu informacyjnego Schengen. 
 
2. Ust. 1 nie narusza prawa państw członkowskich do tego, by w plikach 
krajowych przechowywały dane dotyczące poszczególnych wpisów, których 
same dokonały, lub wpisów, w związku z którymi podjęto działania na ich 
terytorium. Okres przechowywania takich danych określa prawo krajowe. 
 

Artykuł 113 
 

[ZMIENIONY PRZEPISAMI DECYZJI RADY 2005/211/WSISW] 
 
 
1. Dane inne niŜ określone w artykule 112 są przechowywane przez okres nie 
dłuŜszy niŜ 10 lat, a dane dotyczące przedmiotów określonych w artykule 99 
ustęp 1 przez okres nie dłuŜszy niŜ 5 lat48. 

                                                 
47 Brzmienie artykułu 103 Konwencji Wykonawczej Schengen ustalone Decyzją Rady 2005/211/WSiSW dotycząca wprowadzenia kilku 
nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem, Rozporządzeniem Rady (WE) nr 871/2004 
dotyczącym wprowadzenia niektórych nowych funkcji Systemu Informacyjnego Schengen, włączając walkę z terroryzmem; Decyzja Rady 
2005/451/WSiSW z dnia 13 czerwca 2005 r. ustalająca datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 871/2004 
dotyczącego wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem; 
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2. Dane, które zostały skreślone, są przechowywane przez okres jednego 
roku w jednostce centralnej. W tym okresie mogą być one tylko 
konsultowane dla dalszej weryfikacji ich dokładności oraz tego, czy dane te 
zostały wprowadzone legalnie. Po upływie powyŜszego okresu dane powinny 
zostać zniszczone. 
 

Artykuł 113 A49 
 
[DODANY PRZEPISAMI DECYZJI RADY 2005/211/WSISW ORAZ ROZPORZĄDZENIA 

RADY (WE) NR 871/2004] 
 
1. Dane inne niŜ dane osobowe przechowywane w aktach przez organy 
określone w art. 92 ust. 4 na skutek wymiany informacji w zastosowaniu 
tego ustępu, przechowywane są wyłącznie przez czas, wymagany w celu 
osiągnięcia celów, do których zostały one przekazane. W kaŜdym przypadku 
naleŜy je usunąć najpóźniej po roku od momentu, gdy wpis lub wpisy 
dotyczące danej osoby lub przedmiotu zostały usunięte z Systemu 
Informacyjnego Schengen. 
 
2. Ust. 1 nie narusza prawa państw członkowskich do tego, by w plikach 
krajowych przechowywały dane dotyczące poszczególnych wpisów, których 
same dokonały, lub wpisów, w związku z którymi podjęto działania na jego 
terytorium. Okres przechowywania takich danych określa prawo krajowe. 
 

Artykuł 114 
 
1. KaŜda z Umawiających się Stron wyznacza organ nadzorczy 
odpowiedzialny, zgodnie z prawem krajowym, za przeprowadzanie 
niezaleŜnego nadzoru nad danymi krajowego modułu systemu 
informacyjnego Schengen oraz za kontrolę, czy przetwarzanie i 
wykorzystywanie danych wprowadzanych do systemu informacyjnego 
Schengen nie narusza praw osób, których dane te dotyczą. W tym celu organ 
nadzorczy ma dostęp do plików danych w krajowym module systemu 
informacyjnego Schengen. 
 
2. KaŜda osoba ma prawo poprosić organy nadzorcze o sprawdzenie danych 
wprowadzonych do systemu informacyjnego Schengen, które jej dotyczą oraz 
sposobu ich wykorzystania. Prawo powyŜsze jest regulowane prawem 
krajowym Umawiającej się Strony, do której wniosek taki jest kierowany. 
Jeśli dane zostały wprowadzone przez inną Umawiającą się Stronę, 

                                                                                                                                                         
48 Brzmienie artykułu 113 ust. 1 Konwencji Wykonawczej Schengen zmienione Decyzją Rady 2005/211/WSiSW dotycząca wprowadzenia 
kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem; patrz Decyzja Rady 2005/719/WSiSW 
ustalająca datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów decyzji 2005/211/WSiSW dotyczącej wprowadzenia kilku nowych funkcji do 
Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem; 
49 Brzmienie artykułu 113A Konwencji Wykonawczej Schengen ustalone Decyzją Rady 2005/211/WSiSW dotycząca wprowadzenia kilku 
nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem, Rozporządzeniem Rady (WE) nr 871/2004 
dotyczącym wprowadzenia niektórych nowych funkcji Systemu Informacyjnego Schengen, włączając walkę z terroryzmem; Decyzja Rady 
2005/451/WSiSW z dnia 13 czerwca 2005 r. ustalająca datę rozpoczęcia stosowania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 871/2004 
dotyczącego wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informacyjnego Schengen, w tym związanych z walką z terroryzmem; 
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sprawdzenie jest przeprowadzane w ścisłej koordynacji z organem 
nadzorczym tej Umawiającej się Strony. 
 

Artykuł 115 
 
1. Tworzy się wspólny organ nadzorczy, który jest odpowiedzialny za nadzór 
nad jednostką centralną systemu informacyjnego Schengen. Organ ten 
składa się z dwóch przedstawicieli kaŜdego krajowego organu nadzorczego. 
KaŜda z Umawiających się Stron ma jeden głos. Nadzór jest prowadzony 
zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji, Konwencji Rady Europy z 
dnia 28 stycznia 1981 roku o ochronie osób w związku z automatycznym 
przetwarzaniem danych osobowych, uwzględniając zalecenie Komitetu 
Ministrów Rady Europy nr R (87) 15 z dnia 17 września 1987 roku 
regulujące wykorzystywanie danych osobowych w sektorze policji, oraz 
zgodnie z prawem krajowym Umawiającej się Strony odpowiedzialnej za 
jednostkę centralną. 
 
2. W odniesieniu do jednostki centralnej systemu informacyjnego Schengen, 
zadaniem wspólnego organu nadzorczego jest sprawdzanie, czy 
postanowienia niniejszej Konwencji są właściwie wykonywane. W tym celu 
organ ten posiada dostęp do jednostki centralnej. 
 
3. Wspólny organ nadzorczy odpowiada równieŜ za rozpatrywanie wszelkich 
trudności związanych ze stosowaniem lub wykładnią, jakie mogą się pojawić 
w związku z funkcjonowaniem systemu informacyjnego Schengen, za 
badanie wszelkich problemów, jakie mogą się pojawić w związku ze 
sprawowaniem niezaleŜnego nadzoru przez krajowe organy nadzorcze 
Umawiających się Stron lub z wykonywaniem prawa dostępu do systemu 
oraz za przygotowywanie ujednoliconych propozycji wspólnych rozwiązań 
napotkanych problemów. 
 
4. Sprawozdania przygotowywane przez wspólny organ nadzorczy są 
przekazywane organom, do których krajowe organy nadzorcze przekazują 
swoje sprawozdania. 

 
Artykuł 116 

 
1. KaŜda z Umawiających się Stron ponosi odpowiedzialność, zgodnie ze 
swoim prawem krajowym, za wszelkie szkody wyrządzone osobom poprzez 
wykorzystywanie krajowych danych systemu informacyjnego Schengen. 
Stosuje się to równieŜ do szkód wyrządzonych przez Umawiającą się Stronę, 
która wprowadziła wpis, jeśli Strona ta wprowadziła faktycznie dane 
niedokładne lub przechowuje dane nielegalnie. 
 
2. Jeśli Umawiająca się Strona, przeciwko której wniesione zostało 
powództwo, nie jest Umawiającą się Stroną wprowadzającą wpis, ta ostatnia 
jest zobowiązana do zwrotu, na wniosek tej pierwszej, sum zapłaconych w 
charakterze odszkodowania, jeśli dane zostały wykorzystane przez wezwaną 
Umawiającą się Stronę z naruszeniem niniejszej Konwencji. 
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Artykuł 117 
 
1. W odniesieniu do automatycznego przetwarzania danych osobowych 
przekazywanych na mocy niniejszego tytułu, kaŜda z Umawiających się 
Stron, nie później niŜ w momencie wejścia w Ŝycie niniejszej Konwencji, 
przyjmie niezbędne przepisy krajowe w celu osiągnięcia poziomu ochrony 
danych osobowych, co najmniej równego temu wynikającemu z zasad 
ustanowionych w Konwencji Rady Europy o ochronie osób w związku z 
automatycznym przetwarzaniem danych osobowych z dnia 28 stycznia 1981 
roku oraz zgodnie z zaleceniem Komitetu Ministrów Rady Europy nr R (87) 
15 z dnia 17 września 1987 roku regulującym wykorzystywanie danych 
osobowych w sektorze policji. 
 
2. Przekazywanie danych osobowych przewidzianych w niniejszym tytule nie 
moŜe mieć miejsca do czasu wejścia w Ŝycie na terytoriach Umawiających się 
Stron uczestniczących w przekazywaniu danych postanowień dotyczących 
ochrony danych osobowych określonych w ustępie 1. 
 

Artykuł 118 
 
1. KaŜda z Umawiających się Stron zobowiązuje się, w odniesieniu do 
swojego krajowego modułu systemu informacyjnego Schengen, przyjąć 
niezbędne środki w celu: 
a) odmowy nieupowaŜnionym osobom dostępu do sprzętu słuŜącego do 
przetwarzania danych osobowych (kontrola dostępu do sprzętu); 
b) zapobiegania nieupowaŜnionemu czytaniu, kopiowaniu, modyfikacji lub 
usuwaniu nośników danych (kontrola nośników danych); 
c) zapobiegania nieupowaŜnionemu wprowadzaniu danych oraz 
nieupowaŜnionym inspekcjom, modyfikacjom lub usuwaniu 
przechowywanych danych osobowych (kontrola gromadzenia danych); 
d) zapobiegania wykorzystywania zautomatyzowanych systemów 
przetwarzania danych przez nieupowaŜnione osoby z wykorzystaniem 
sprzętu do przekazywania danych (kontrola uŜytkownika); 
e) dopilnowania, aby osoby upowaŜnione do wykorzystywania 
zautomatyzowanych systemów przetwarzania danych miały jedynie dostęp 
do danych objętych ich upowaŜnieniem (kontrola dostępu do danych); 
f) zapewnienia moŜliwości weryfikacji i stwierdzania, do których organów 
dane osobowe mogą być przekazywane z wykorzystaniem sprzętu do 
przekazywania danych (kontrola transmisji danych); 
g) zapewnienia moŜliwości weryfikacji i stwierdzenia, które dane osobowe 
zostały wprowadzone do zautomatyzowanych systemów przetwarzania 
danych, oraz kiedy i przez kogo dane zostały wprowadzone (kontrola 
dostarczania danych); 
h) zapobiegania nieupowaŜnionemu czytaniu, kopiowaniu, modyfikacji lub 
usuwaniu danych osobowych podczas przekazywania danych osobowych lub 
podczas przenoszenia nośników danych (kontrola dostarczania danych). 
 
2. KaŜda z Umawiających się Stron powinna przyjąć specjalne środki dla 
zapewnienia bezpieczeństwa danych podczas ich przekazywania słuŜbom 
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znajdującym się poza terytoriami Umawiających się Stron. Środki takie 
powinny być notyfikowane wspólnemu organowi nadzorczemu. 
 
3. Do celów przetwarzania danych w swoim krajowym module systemu 
informacyjnego Schengen, kaŜda z Umawiających się Stron moŜe wyznaczyć 
tylko osoby o szczególnie wysokich kwalifikacjach, w stosunku do których 
przeprowadzono kontrolę bezpieczeństwa. 
 
4. Umawiająca się Strona odpowiedzialna za jednostkę centralną systemu 
informacyjnego Schengen przyjmie środki ustanowione w ustępach 1–3 w 
odniesieniu do powyŜszej funkcji. 

 
Rozdział 4 

Podział kosztów systemu informacyjnego Schengen 
 

Artykuł 119 
 

1. Koszty zainstalowania i funkcjonowania jednostki centralnej, wymienionej 
w artykule 92 ustęp 3, w tym koszty łączności między krajowymi modułami 
systemu informacyjnego Schengen a jednostką centralną, ponoszą wspólnie 
Umawiające się Strony. Udział kaŜdej z Umawiających się Stron zostanie 
określony na podstawie udziału dla kaŜdej z Umawiających się Stron 
stosowanego do jednolitej podstawy naliczenia podatku od wartości dodanej 
w rozumieniu artykułu 2 ustęp 1 litera c) decyzji Rady Wspólnot 
Europejskich z dnia 24 czerwca 1988 roku w sprawie systemu środków 
własnych Wspólnot. 
 
2. Koszty zainstalowania i funkcjonowania krajowego modułu systemu 
informacyjnego Schengen są ponoszone indywidualnie przez kaŜdą z 
Umawiających się Stron. 

 
TYTUŁ V 

 
TRANSPORT I PRZEPŁYW TOWARÓW 

 
Artykuł 120 

 
1.  Umawiające się Strony wspólnie zapewnią, aby ich przepisy ustawowe, 
wykonawcze lub administracyjne w sposób nieuzasadniony nie utrudniały 
przepływu towarów na granicach wewnętrznych. 
 
2.  Umawiające się Strony ułatwią przepływ towarów przez granice 
wewnętrzne poprzez załatwianie formalności odnoszących się do zakazów i 
ograniczeń w przypadku, kiedy odprawiane są towary do uŜytku domowego. 
Takie odprawy celne mogą, według uznania zainteresowanych stron, być 
prowadzone albo w kraju, albo na granicach wewnętrznych. Umawiające się 
Strony dąŜą do zachęcenia do prowadzenia odpraw w kraju. 
 
3.  Tak dalece jak to jest moŜliwe w pewnych dziedzinach w celu osiągnięcia 
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uproszczeń określonych w ustępie 2 w całości lub w części, Umawiające się 
Strony dąŜą do stworzenia warunków dla takich uproszczeń między sobą lub 
w ramach Wspólnot Europejskich. 
 
Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się w szczególności do kontroli 
zgodności z przepisami dotyczącymi zezwoleń na transport komercyjny, 
zdolności środka transportu, kontroli weterynaryjnych zdrowia zwierząt, 
kontroli weterynaryjnych zdrowia i higieny, włącznie z kontrolą mięsa, 
inspekcji zdrowia roślin oraz kontroli przewozu niebezpiecznych towarów i 
odpadów. 
 
4.  Umawiające się Strony dąŜą do harmonizacji formalności związanych z 
przepływem towarów przez granice zewnętrzne oraz kontrolą ich zgodności, 
zgodnie z jednolitymi zasadami. W tym celu Umawiające się Strony ściśle 
współpracują w ramach Komitetu Wykonawczego, w ramach Wspólnot 
Europejskich oraz na innych forach międzynarodowych. 
 

Artykuł 121 
 
1.  Zgodnie z prawem wspólnotowym, Umawiające się Strony zawieszają, w 
przypadku niektórych rodzajów roślin i produktów roślinnych, inspekcje 
zdrowia roślin oraz obowiązek przedstawiania zaświadczeń o zdrowiu roślin 
wymaganych na mocy prawa wspólnotowego. 
 
Komitet Wykonawczy przyjmuje wykaz roślin i produktów roślinnych, do 
których ma zastosowanie uproszczenie, wymienione w akapicie pierwszym. 
MoŜe on uzupełniać powyŜszy wykaz oraz ustala daty wprowadzenia w Ŝycie 
takich zmian. Umawiające się Strony informują się wzajemnie o podjętych 
środkach. 
 
2.  W przypadku groźby wprowadzenia lub rozpowszechniania organizmów 
szkodliwych, Umawiająca się Strona moŜe zaŜądać tymczasowego 
przywrócenia środków kontrolnych ustanowionych w prawie wspólnotowym 
oraz moŜe wdroŜyć powyŜsze środki. Niezwłocznie informuje pisemnie inne 
Umawiające się Strony o powyŜszych środkach podając powody swojej 
decyzji. 
 
3.  Zaświadczenia o zdrowiu roślin mogą być nadal wykorzystywane jako 
zaświadczenia wymagane na mocy przepisów dotyczących ochrony 
gatunków. 
 
4.  Właściwe władze wydadzą na wniosek zainteresowanej osoby 
świadectwo zdrowia rośliny, jeśli przesyłka jest przeznaczona w całości lub w 
części do powrotnego wywozu, o ile spełnione zostaną wymagania zdrowotne 
w odniesieniu do danych roślin lub produktów roślinnych. 
 

Artykuł 122 
 
1.  Umawiające się Strony przyspieszają współpracę w celu zapewnienia 
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bezpiecznego przewozu niebezpiecznych towarów oraz zobowiązują się do 
zharmonizowania swoich przepisów krajowych przyjętych zgodnie z 
obowiązującymi konwencjami międzynarodowymi. Ponadto zobowiązują się 
one, szczególnie w celu utrzymania aktualnego poziomu bezpieczeństwa, do: 
 
a)  zharmonizowania swoich wymogów w zakresie kwalifikacji zawodowych 

kierowców;  
 
b)  zharmonizowania procedur kontroli prowadzonych podczas transportu i 

w przedsiębiorstwach oraz zintensyfikowania tych kontroli;  
 
c)  zharmonizowania klasyfikacji przestępstw i przepisów prawa 

dotyczących stosownych kar;  
 
d)  zapewnienia stałej wymiany informacji i doświadczeń w zakresie 

wdraŜanych środków i prowadzonych kontroli. 
 
2.  Umawiające się Strony przyspieszają współpracę w celu prowadzenia 
kontroli przewozu niebezpiecznych i bezpiecznych odpadów przez granice 
wewnętrzne. 
 
W tym celu Strony dąŜą do przyjęcia wspólnego stanowiska w zakresie 
wprowadzenia zmian do dyrektyw wspólnotowych w sprawie kontroli i 
postępowania w przypadku przewozu niebezpiecznych odpadów oraz 
wprowadzania aktów wspólnotowych dotyczących bezpiecznych odpadów, w 
celu ustanowienia odpowiedniej infrastruktury dla ich usuwania i 
wprowadzenia wysoce zharmonizowanych norm utylizacji odpadów. 
 
Do czasu przyjęcia reguł wspólnotowych dotyczących bezpiecznych odpadów, 
kontrole transportu takich odpadów są prowadzone na podstawie szczególnej 
procedury zgodnie, z którą transport taki moŜe podlegać kontroli w punkcie 
przeznaczenia podczas procedur odprawy. 
 
Ustęp 1 zdanie drugie stosuje się takŜe do niniejszego ustępu. 
 

Artykuł 123 
 
1.  Umawiające się Strony zobowiązują się do zasięgania swojej opinii w 
celach zniesienia między nimi aktualnych wymogów okazywania zezwolenia 
wywozowe w zakresie strategicznych produktów przemysłowych i technologii, 
oraz do zastąpienia takich licencji, jeśli to konieczne, elastyczną procedurą w 
przypadkach, kiedy krajami pierwszego i ostatecznego przeznaczenia są 
Umawiające się Strony. 
 
Z uwzględnieniem takich konsultacji, oraz w celu zagwarantowania 
efektywności takich kontroli, co moŜe okazać się konieczne, Umawiające się 
Strony, współpracując ściśle poprzez mechanizm koordynacyjny, dąŜą do 
wymiany istotnych informacji, biorąc pod uwagę przepisy prawa krajowego. 
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2.  W przypadku produktów innych niŜ strategiczne produkty przemysłowe 
i technologie określone w ustępie 1, Umawiające się Strony dąŜą z jednej 
strony do przeprowadzania formalności wywozowych w kraju, a z drugiej do 
harmonizacji swoich procedur kontrolnych. 
 
3.  Przy wykonywaniu celów określonych w ustępie 1 i 2, Umawiające się 
Strony zasięgają opinii zainteresowanych partnerów. 
 

Artykuł 124 
 
Liczba i intensywność kontroli towarów przewoŜonych przez podróŜnych przy 
przekraczaniu granic wewnętrznych zostanie zredukowana do najmniejszego 
moŜliwego poziomu. Dalsze redukcje oraz ostateczne zniesienie takich 
kontroli zaleŜeć będzie od stopniowego zwiększenia handlu towarami 
wolnymi od cła oraz od przyszłego rozwoju norm stosowanych w granicznym 
ruchu podróŜnych. 
 

Artykuł 125 
 
1.  Umawiające się Strony zawierają porozumienia w sprawie 
oddelegowania oficerów łącznikowych ze swoich administracji celnych. 
 
2.  Celem ogólnym oddelegowania oficerów łącznikowych jest wspieranie i 
przyspieszanie współpracy między Umawiającymi się Stronami, w 
szczególności na mocy obowiązujących konwencji i aktów wspólnotowych 
dotyczących wzajemnej pomocy. 
 
3.  Zadaniem oficerów łącznikowych jest doradztwo i świadczenie pomocy. 
Nie są oni upowaŜnieni do podejmowania środków administracji celnej z 
własnej inicjatywy. Przekazują informacje oraz wykonują swoje obowiązki 
zgodnie z instrukcjami otrzymywanymi od delegującej ich Umawiającej się 
Strony. 
 

TYTUŁ VI 
 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
 

Artykuł 126 
 
1.  W zakresie automatycznego przetwarzania danych osobowych 
przekazywanych na mocy Konwencji, kaŜda z Umawiających się Stron, nie 
później niŜ w dniu wejścia w Ŝycie niniejszej Konwencji, przyjmuje niezbędne 
przepisy krajowe w celu osiągnięcia poziomu ochrony danych osobowych, co 
najmniej równego temu wynikającemu z Konwencji Rady Europy o ochronie 
osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych z dnia 
28 stycznia 1981 roku. 
 
2.  Przekazywanie danych osobowych przewidzianych w niniejszej 
Konwencji nie moŜe mieć miejsca do czasu wejścia w Ŝycie na terytoriach 
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Umawiających się Stron biorących udział w takim przekazywaniu 
postanowień dotyczących ochrony danych osobowych wymienionych w 
ustępie 1. 
 
3.  Ponadto do automatycznego przetwarzania danych osobowych 
przekazywanych na mocy Konwencji stosuje się następujące postanowienia: 
 
a)  dane takie mogą być wykorzystywane przez Umawiającą się Stronę - 

odbiorcę wyłącznie do celów, w przypadku których niniejsza Konwencja 
postanawia, Ŝe mogą być przekazywane; dane takie mogą być 
wykorzystywane do innych celów jedynie pod warunkiem uprzedniego 
upowaŜnienia Umawiającej się Strony przekazującej dane oraz zgodnie z 
przepisami krajowymi Umawiającej się Strony - odbiorcy; upowaŜnienie 
powyŜsze moŜe zostać udzielone jeśli pozwala na to prawo krajowe 
Umawiającej się Strony przekazującej dane;  

 
b)  dane takie mogą być wykorzystywane jedynie przez organy sądowe oraz 

słuŜby i organy wykonujące zadania lub obowiązki w związku z celami 
określonymi w literze a);  

 
c)  Umawiająca się Strona przekazująca takie dane jest zobowiązana do 

zapewnienia ich dokładności; jeśli stwierdzi, z własnej inicjatywy lub na 
wniosek osoby, której dotyczą dane, Ŝe przedstawione dane są 
niedokładne lub nie powinny były zostać przekazane, Umawiająca się 
Strona – odbiorca lub Strony – odbiorcy powinny zostać niezwłocznie o 
powyŜszym poinformowane; ta ostatnia Strona lub Strony są 
zobowiązane do dokonania korekty lub zniszczenia danych lub 
wskazania, Ŝe dane te są niedokładne, bądź zostały przekazane z 
naruszeniem prawa;  

 
d)  Umawiająca się Strona moŜe nie stwierdzać, Ŝe inna Umawiająca się 

Strona przekazała niedokładne dane w celu uniknięcia 
odpowiedzialności na mocy swojego prawa krajowego wobec 
poszkodowanej strony; w przypadku zasądzenia odszkodowania 
przeciwko Umawiającej się Stronie – odbiorcy, z uwagi na wykorzystanie 
przez nią niedokładnie przekazanych danych, Umawiająca się Strona, 
która dane przekazała zwróci Umawiającej się Stronie – odbiorcy całą 
sumę zapłaconą w charakterze odszkodowania;  

 
e)  przekazanie i otrzymanie danych osobowych powinno zostać 

odnotowane zarówno w źródłowym pliku danych oraz w pliku danych, 
do którego zostały one wprowadzone;  

 
f)  wspólny organ nadzorczy, określony w artykule 115 moŜe, na wniosek 

jednej z Umawiających się Stron, wydać opinię dotyczącą trudności we 
wdraŜaniu niniejszego artykułu oraz go interpretującą. 

 
4.  Niniejszy artykuł nie stosuje się do przekazywania danych, 
przewidzianych na mocy tytułu II i tytułu IV rozdział 7. Ustęp 3 nie stosuje 
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się do przekazywania danych przewidzianych w tytule III rozdziałach 2-5. 
 

Artykuł 127 
 
1.  W przypadku przekazywania danych innej Umawiającej się Stronie 
zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji, artykuł 126 stosuje się do 
przekazywania danych z niezautomatyzowanego pliku danych oraz do ich 
włączenia do innego niezautomatyzowanego pliku danych. 
 
2.  Jeśli, w przypadkach innych niŜ ten regulowany artykułem 126 ustęp 1, 
lub ustępem 1 niniejszego artykułu, dane osobowe są przekazywane innej 
Umawiającej się Stronie na mocy Konwencji, stosuje się artykuł 126 ustęp 3, 
z wyjątkiem litery e). Zastosowanie mają równieŜ następujące postanowienia: 
 
a)  z przekazania oraz otrzymania danych osobowych przechowuje się 

pisemny zapis; obowiązek ten nie ma zastosowania jeśli zapis taki nie 
jest konieczny z uwagi na wykorzystanie danych, w szczególności wtedy 
gdy nie są one wykorzystywane lub są wykorzystywane bardzo krótko;  

 
b)  Umawiająca się Strona – odbiorca zapewni przy wykorzystywaniu 

przekazanych danych poziom ochrony co najmniej równy temu 
ustanowionemu w swoim prawie krajowym w zakresie podobnych 
danych;  

 
c)  decyzja w sprawie tego, czy i na jakich warunkach osoba, której dotyczą 

dane, na jej wniosek, moŜe uzyskać informacje dotyczące przekazywania 
danych odnoszących się do niej jest regulowana prawem krajowym 
Umawiającej się Strony, do której wniosek został skierowany. 

 
3.  Niniejszy artykuł nie stosuje się do przekazywania danych, 
przewidzianych na mocy tytułu II rozdział 7, tytułu III rozdziałów 2-5, i 
tytułu IV. 
 

Artykuł 128 
 
1.  Przekazywanie danych osobowych, przewidziane w niniejszej Konwencji 
nie moŜe mieć miejsca do czasu nakazania przez zaangaŜowane w to 
przekazywanie Umawiające się Strony krajowemu organowi nadzorczemu 
niezaleŜnego kontrolowania, aby przetwarzanie danych osobowych w plikach 
danych było zgodne z artykułem 126 i 127 oraz postanowieniami przyjętymi 
dla ich stosowania. 
 
2.  Jeśli Umawiająca się Strona, zgodnie ze swoim prawem krajowym 
nakazała organowi nadzorczemu niezaleŜne kontrolowanie, w jednej lub 
więcej dziedzinach, zgodności z postanowieniami dotyczącymi ochrony 
danych osobowych niewprowadzonych do pliku danych, powyŜsza 
Umawiająca się Strona nakazuje temu samemu organowi nadzorowanie 
zgodności z postanowieniami niniejszego tytułu w powyŜszych dziedzinach. 
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3.  Niniejszy artykuł nie stosuje się do przekazywania danych, 
przewidzianych na mocy tytułu II rozdział 7 i tytułu III rozdziałów 2-5. 
 

Artykuł 129 
 
W zakresie danych osobowych zgodnie z tytułem III rozdział 1, Umawiające 
się Strony zobowiązują się, bez uszczerbku dla artykułu 126 i 127, do 
osiągnięcia poziomu ochrony danych osobowych, który jest zgodny zasadami 
zawartymi w zaleceniu Komitetu Ministrów Rady Europy nr R (87) 15 z dnia 
17 września 1987 roku regulującym wykorzystywanie danych osobowych w 
sektorze policji. Ponadto, w odniesieniu do przekazywania danych zgodnie z 
artykułem 46, stosuje się następujące postanowienia: 
 
a)  dane mogą być wykorzystywane przez Umawiającą się Stronę – odbiorcę 

jedynie do celów wskazanych przez Umawiającą się Stronę, która dane 
przekazuje oraz zgodnie z warunkami ustanowionymi przez tę 
Umawiającą się Stronę;  

 
b)  dane mogą być przekazywane jedynie siłom i organom policyjnym; dane 

nie mogą być przekazywane innym organom bez uprzedniego 
upowaŜnienia Umawiającej się Strony która je udostępniła;  

 
c)  Umawiająca się Strona – odbiorca, na wniosek, informuje Umawiającą 

się Stronę, która udostępniła dane, o wykorzystaniu danych oraz 
uzyskanych wynikach. 

 
Artykuł 130 

 
Jeśli dane osobowe są przekazywane za pośrednictwem oficera łącznikowego 
określonego w artykule 47 lub artykule 125, postanowienia niniejszego 
tytułu nie stosuje się chyba Ŝe oficer łącznikowy przekazuje takie dane 
Umawiającej się Stronie, która go delegowała na terytorium innej 
Umawiającej się Strony. 
 

TYTUŁ VII 
 

KOMITET WYKONAWCZY 
 

Artykuł 131 
 
1.  Ustanawia się Komitet Wykonawczy do celów wdraŜania niniejszej 
Konwencji. 
 
2.  Bez uszczerbku dla szczególnych uprawnień nałoŜonych przez niniejszą 
Konwencję, podstawowym zadaniem Komitetu Wykonawczego jest 
zapewnienie właściwego wdraŜania niniejszej Konwencji. 
 

Artykuł 132 
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1.  KaŜda z Umawiających się Stron ma jedno miejsce w Komitecie 
Wykonawczym. Umawiające się Strony są reprezentowane w Komitecie przez 
ministra właściwego do spraw wdraŜania niniejszej Konwencji; minister ten 
moŜe, jeśli to konieczne, być wspomagany przez ekspertów, którzy mogą 
uczestniczyć w pracach Komitetu. 
 
2.  Komitet Wykonawczy podejmuje decyzje jednomyślnie. Opracowuje on 
swój regulamin; w związku z tym moŜe przewidzieć pisemną procedurę 
podejmowania decyzji. 
 
3.  Na wniosek przedstawiciela Umawiającej się Strony, ostateczna decyzja 
w sprawie projektu, którym zajmuje się Komitet Wykonawczy moŜe zostać 
odłoŜona o najwyŜej dwa miesiące od daty przedłoŜenia powyŜszego projektu. 
 
4.  Komitet Wykonawczy moŜe tworzyć grupy robocze składające się z 
przedstawicieli organów administracyjnych Umawiających się Stron w celu 
przygotowania decyzji lub wykonywania innych zadań. 

 
Artykuł 133 

 
Komitet Wykonawczy zbiera się na terytorium kaŜdej z Umawiających się 
Stron po kolei. Komitet zbiera się tak często, jak jest to niezbędne dla 
właściwego wykonywania jego obowiązków. 
 

TYTUŁ VIII 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

Artykuł 134 
 
Postanowienia niniejszej Konwencji stosuje się w takim zakresie, w jakim są 
one zgodne z prawem wspólnotowym. 
 

Artykuł 135 
 
Postanowienia niniejszej Konwencji stosuje się z uwzględnieniem 
postanowień Konwencji genewskiej dotyczącej statusu uchodźców z dnia 28 
lipca 1951 roku, zmienionej Protokołem Nowojorskim z dnia 31 stycznia 
1967 roku. 
 

Artykuł 136 
 
1.  Umawiająca się Strona, która planuje prowadzenie negocjacji w sprawie 
kontroli granicznych z państwem trzecim, informuje o tym niezwłocznie 
pozostałe Umawiające się Strony. 
 
2.  śadna z Umawiających się Stron nie moŜe zawrzeć z jednym lub więcej 
państwami trzecimi umowy w sprawie uproszczenia lub zniesienia kontroli 
granicznych bez uprzedniej zgody pozostałych Umawiających się Stron, z 
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uwzględnieniem prawa Państw Członkowskich Wspólnot Europejskich do 
zawarcia takich porozumień wspólnie. 
 
3.  Ustępu 2 nie stosuje się do umów dwustronnych dotyczących małego 
ruchu granicznego, o których mowa w art. 13 rozporządzenia (WE) nr 
1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. 
ustanawiającego przepisy dotyczące małego ruchu granicznego na 
zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich.50 
 

Artykuł 137 
 
Do niniejszej Konwencji nie moŜna składać Ŝadnych zastrzeŜeń, z wyjątkiem 
tych określonych w artykule 60. 

 
Artykuł 138 

 
W przypadku Republiki Francuskiej, postanowienia niniejszej Konwencji 
stosuje się tylko do jej europejskiego obszaru. 
 
W przypadku Królestwa Niderlandów postanowienia niniejszej Konwencji 
stosuje się tylko do jego terytorium w Europie. 
 

Artykuł 139 
 
1.  Niniejsza Konwencja podlega ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu. 
Dokumenty ratyfikacyjne, przyjęcia lub zatwierdzenia składane są Rządowi 
Wielkiego Księstwa Luksemburga, o czym informuje on wszystkie 
Umawiające się Strony. 
 
2.  Niniejsza Konwencja wchodzi w Ŝycie pierwszego dnia drugiego miesiąca 
następującego po złoŜeniu ostatniego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia 
lub zatwierdzenia. Postanowienia dotyczące utworzenia, działania oraz 
uprawnień Komitetu Wykonawczego stosuje się od dnia wejścia w Ŝycie 
niniejszej Konwencji. Pozostałe postanowienia stosuje się od pierwszego dnia 
trzeciego miesiąca następującego po wejściu w Ŝycie niniejszej Konwencji. 
 
3.  Rząd Wielkiego Księstwa Luksemburga powiadamia o dacie wejścia w 
Ŝycie wszystkie Umawiające się Strony. 
 

Artykuł 140 
 
1.  KaŜde Państwo Członkowskie Wspólnot Europejskich moŜe stać się 
stroną niniejszej Konwencji. Przystąpienie stanowi przedmiot porozumienia 
między tym państwem a Umawiającymi się Stronami. 
 
2.  Porozumienie takie podlega ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu 

                                                 
50 Brzmienie artykułu 136 ust. 3 Konwencji Wykonawczej Schengen zmienione Rozporządzeniem (WE) nr 1931/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady ustanawiającym przepisy dotyczące małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych państw 
członkowskich i zmieniające postanowienia Konwencji z Schengen; 
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przez przystępujące państwo oraz przez kaŜdą z Umawiających się Stron. 
Wchodzi ono w Ŝycie pierwszego dnia drugiego miesiąca następującego po 
złoŜeniu ostatniego dokumentu ratyfikacyjnego, przyjęcia lub zatwierdzenia. 
 

Artykuł 141 
 
1.  KaŜda z Umawiających się Stron moŜe przekazać depozytariuszowi 
propozycję uzupełnienia niniejszej Konwencji. Depozytariusz przekazuje 
powyŜszą propozycję innym Umawiającym się Stronom. Na wniosek jednej z 
Umawiających się Stron, Umawiające się Strony dokonają przeglądu 
postanowień Konwencji, jeśli, ich zdaniem, miała miejsce podstawowa 
zmiana warunków w porównaniu do tych, które miały miejsce w momencie 
wejścia w Ŝycie Konwencji. 
 
2.  Umawiające się Strony przyjmują zmiany do niniejszej Konwencji za 
wspólną zgodą. 
 
3.  Zmiany wchodzą w Ŝycie pierwszego dnia drugiego miesiąca 
następującego pod dniu złoŜenia ostatniego dokumentu ratyfikacyjnego, 
przyjęcia lub zatwierdzenia. 

 
Artykuł 142 

 
1.  W przypadku zawarcia między Państwami Członkowskimi Wspólnot 
Europejskich konwencji mających na celu zakończenie tworzenia obszaru 
bez wewnętrznych granic, Umawiające się Strony uzgadniają warunki, na 
jakich postanowienia niniejszej Konwencji powinny zostać zastąpione lub 
zmienione w świetle stosownych postanowień takich konwencji. 
 
W tym celu Umawiające się Strony wezmą pod uwagę fakt, Ŝe postanowienia 
niniejszej Konwencji mogą przewidywać szerszą współpracę niŜ ta 
wynikająca z postanowień wymienionych konwencji. 
 
Postanowienia niezgodne z tymi uzgodnionymi między Państwami 
Członkowskimi Wspólnot Europejskich powinny zostać w kaŜdym przypadku 
dostosowane. 
 
2.  Zmiany niniejszej Konwencji, jakie uznane zostaną za konieczne przez 
Umawiające się Strony, podlegają ratyfikacji, przyjęciu lub zatwierdzeniu. 
Postanowienie zawarte w artykule 141 ustęp 3 stosuje się zakładając, Ŝe 
poprawki nie wejdą w Ŝycie przed wejściem w Ŝycie wymienionych konwencji 
między Państwami Członkowskimi Wspólnot Europejskich. 
 
Na dowód powyŜszego, niŜej podpisani, naleŜycie upowaŜnieni, złoŜyli swoje 
podpisy pod niniejszą Konwencją. 
 
Sporządzono w Schengen, dnia dziewiętnastego czerwca roku tysiąc 
dziewięćset dziewięćdziesiątego w jednym oryginale w języku francuskim, 
niderlandzkim i niemieckim, przy czym kaŜdy z trzech tekstów jest 
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jednakowo autentyczny, oryginały składa się w archiwach Rządu Wielkiego 
Księstwa Luksemburga, który przekazuje uwierzytelniony odpis kaŜdej z 
Umawiających się Stron. 
 

AKT KOŃCOWY 
 
W momencie podpisania Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen z 
dnia 14 czerwca 1985 roku między Rządami Państw Unii Gospodarczej 
Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec a Republiką Francuską o 
stopniowym znoszeniu kontroli na wspólnych granicach, Umawiające się 
Strony przyjęły następujące deklaracje: 
 
1.  Wspólna deklaracja w sprawie artykułu 139 
 

Do czasu wejścia w Ŝycie Konwencji Państwa - Sygnatariusze informują 
się wzajemnie o wszelkich okolicznościach, które mogą mieć powaŜne 
znaczenie w dziedzinach objętych niniejszą Konwencją oraz dla jej 
wejścia w Ŝycie. 
 
Konwencja nie wejdzie w Ŝycie dopóki nie zostaną spełnione w 
Państwach - Sygnatariuszach warunki niezbędne dla jej stosowania oraz 
dla efektywnej kontroli na granicach zewnętrznych. 

 
2.  Wspólna deklaracja w sprawie artykułu 4 
 

Umawiające się Strony zobowiązują się podjąć wszelkie działania w celu 
jednoczesnego dochowania tego nieprzekraczalnego terminu oraz w celu 
uniknięcia jakichkolwiek problemów z bezpieczeństwem. Przed dniem 31 
grudnia 1992 roku Komitet Wykonawczy zbada osiągnięte postępy. 
Królestwo Niderlandów podkreśla, Ŝe nie moŜna uniknąć trudności w 
zachowaniu nieprzekraczalnego terminu w określonym porcie lotniczym, 
lecz nie powoduje to Ŝadnych braków w bezpieczeństwem. Inne 
Umawiające się Strony wezmą pod uwagę tę sytuację, chociaŜ moŜe ona 
nie spowodować trudności dla rynku wewnętrznego. 
 
W przypadku trudności, Komitet Wykonawczy zbada jak najlepiej 
osiągnąć jednoczesne wdroŜenie powyŜszych środków w portach 
lotniczych. 

 
3.  Wspólna deklaracja w sprawie artykułu 71 ustęp 2 

 
W przypadku gdy Umawiająca się Strona odejdzie od zasady określonej 
w artykule 71 ustęp 2 w związku ze swoją narodową polityką 
zapobiegania i postępowania z uzaleŜnieniem od środków odurzających i 
substancji psychotropowych, wszystkie Umawiające się Strony przyjmą 
niezbędne środki administracyjne oraz karne i ukarzą nielegalny 
przywóz i wywóz takich produktów i substancji, szczególnie skierowany 
na terytoria innych Umawiających się Stron. 
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4.  Wspólna deklaracja w sprawie artykułu 121 
 

Zgodnie z prawem wspólnotowym, Umawiające się Strony zawieszą 
obowiązek inspekcji zdrowia roślin i przedstawiania zaświadczeń 
zdrowia roślin wymaganych na mocy prawa wspólnotowego dotyczącego 
następujących rodzajów roślin i produktów roślinnych: 
 
a)  wymienionych w punkcie 1, lub 
 
b)  wymienionych w punktach 2-6 oraz pochodzących z jednej z 

Umawiających się Stron: 
 

1) Kwiaty cięte oraz części roślin stosowane do celów ozdabiania 
z: 
 

Castanea 
 
Chrysanthemum 
 
Dendranthema 
 
Dianthus 
 
Gladiolus 
 
Gypsophila 
 
Prunus 
 
Quercus 
 
Rosa 
 
Salix 
 
Syringa 
 
Vitis. 
 

2) ŚwieŜe owoce: 
 
Citrus 
 
Cydonia 
 
Malus 
 
Prunus 
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Pyrus. 
 

3) Drewno: 
 

Castanea 
 
Quercus. 

 
4) PodłoŜe uprawowe złoŜone całkowicie lub częściowo z ziemi lub 

stałej materii organicznej, takiej jak części roślin, torf i kora z 
próchnicą, lecz niezłoŜone całkowicie z torfu. 

 
5) Nasiona. 
 
6) śywe rośliny wymienione poniŜej oraz wymienione w kodach 

CN wymienionych poniŜej w Nomenklaturze Celnej 
opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Wspólnot 
Europejskich z dnia 7 września 1987 roku. 

  
Kod CN Wyszczególnienie 

0601 20 30 
Cebulki, cebule, bulwy, korzenie bulwiaste i 
kłącza, w czasie wzrostu lub w kwiatach: 
orchidee, hiacynty, narcyzy i tulipany 

0601 20 90 
Cebulki, cebule, bulwy, korzenie bulwiaste i 
kłącza, w czasie wzrostu lub w kwiatach: inne 

0602 30 10 Rhododendron simsii (Azalea indica) 

0602 99 51 Rośliny ogrodowe: rośliny wieloletnie 

0602 99 59 Rośliny ogrodowe: inne 

0602 99 91 
Rośliny rosnące w pomieszczeniach: kwitnące 
rośliny z pąkami lub kwiatami, oprócz 
kaktusów 

0602 99 99 Rośliny rosnące w pomieszczeniach: inne 
 
5.  Wspólna deklaracja w sprawie krajowych polityk azylowych 

 
Umawiające się Strony opracują zestawienie krajowych polityk 
azylowych w celu ich harmonizacji. 

 
6.  Wspólna deklaracja w sprawie artykułu 132 
 

Umawiające się Strony poinformują swoje parlamenty narodowe o 
wdraŜaniu niniejszej Konwencji. 

 
 
 
Sporządzono w Schengen, dnia dziewiętnastego czerwca roku tysiąc 
dziewięćset dziewięćdziesiątego w jednym oryginale w języku francuskim, 
niderlandzkim i niemieckim, przy czym kaŜdy z trzech tekstów jest 



 - 66 -

jednakowo autentyczny, oryginały składa się w archiwach Rządu Wielkiego 
Księstwa Luksemburga, który przekazuje uwierzytelniony odpis kaŜdej z 
Umawiających się Stron. 
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PROTOKÓŁ 
 
W uzupełnieniu do Aktu Końcowego Konwencji wykonawczej do Układu z 
Schengen z dnia 14 czerwca 1985 roku między Rządami Państw Unii 
Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec i Republiki 
Francuskiej o stopniowym znoszeniu kontroli na wspólnych granicach, 
Umawiające się Strony przyjęły następujące wspólne oświadczenia oraz 
odnotowały następujące jednostronne deklaracje złoŜone w stosunku do 
powyŜszej Konwencji: 
 
I Deklaracja w sprawie zakresu Konwencji 
 

Umawiające się Strony odnotowują, Ŝe po zjednoczeniu dwóch państw 
niemieckich, zakres Konwencji na mocy prawa międzynarodowego 
równieŜ poszerzy się o aktualne terytorium Niemieckiej Republiki 
Demokratycznej. 

 
II Deklaracje Republiki Federalnej Niemiec w sprawie wykładni Konwencji 
 

1.  Konwencja została zawarta w świetle przyszłego zjednoczenia 
dwóch państw niemieckich. 

 
Niemiecka Republika Demokratyczna nie jest państwem obcym w 
stosunku do Republiki Federalnej Niemiec. 

 
Artykułu 136 nie stosuje się w stosunkach między Republiką 
Federalną Niemiec a Niemiecką Republiką Demokratyczną. 
 

2.  Niniejsza Konwencja nie narusza postanowień uzgodnionych w 
niemiecko - austriackiej wymianie listów z dnia 20 sierpnia 1984 
roku w sprawie uproszczenia kontroli na ich wspólnych granicach 
dla obywateli obydwu państw. Postanowienia powyŜsze będą 
jednakŜe musiały być wykonywane w świetle bezpieczeństwa oraz 
wymogów imigracyjnych Umawiających się Stron Układu z 
Schengen, co oznacza, Ŝe takie udogodnienia w praktyce będą 
ograniczone do obywateli austriackich. 

 
III. Deklaracja Królestwa Belgii w sprawie artykułu 67 
 

Procedura, jaka zostanie przyjęta wewnętrznie dla przekazywania 
wykonania zagranicznych wyroków karnych nie będzie tą wymienioną 
na mocy prawa belgijskiego w stosunku do przekazywania osób 
skazanych między państwami, lecz raczej procedurą szczególną, która 
zostanie określona przy ratyfikacji niniejszej Konwencji. 

 
 
 
Sporządzono w Schengen, dnia dziewiętnastego czerwca roku tysiąc 
dziewięćset dziewięćdziesiątego w jednym oryginale w języku francuskim, 
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niderlandzkim i niemieckim, przy czym kaŜdy z trzech tekstów jest 
jednakowo autentyczny, oryginały składa się w archiwach Rządu Wielkiego 
Księstwa Luksemburga, który przekazuje uwierzytelniony odpis kaŜdej z 
Umawiających się Stron. 
 
 

WSPÓLNA DEKLARACJA 
 

MINISTRÓW I SEKRETARZY STANU ZEBRANYCH W SCHENGEN  
DNIA 19 CZERWCA 1990 ROKU 

 
Rządy Umawiających się Stron Układu z Schengen otworzą lub będą 
kontynuować rozmowy w szczególności w następujących dziedzinach: 
 
-  poprawy i uproszczenia procedur ekstradycyjnych, 
 
-  poprawy współpracy w zakresie wszczynania postępowań przeciwko 

wykroczeniom w ruchu drogowym, 
 
-  uzgodnień dotyczących wzajemnego uznawania niezdolności do 

prowadzenia pojazdów silnikowych, 
 
-  moŜliwości wzajemnego egzekwowania grzywien, 
 
-  wprowadzenia zasad wzajemnego przekazywania postępowania karnego, 

w tym moŜliwości przekazywania osoby oskarŜonej do kraju 
pochodzenia tej osoby, 

 
-  wprowadzenia zasad repatriacji nieletnich, którzy zostali nielegalnie 

zabrani spod władzy osoby odpowiedzialnej za wykonywanie władzy 
rodzicielskiej, 

 
-  dalszego uproszczenia kontroli komercyjnego przepływu towarów. 
 
 
 
Sporządzono w Schengen, dnia dziewiętnastego czerwca roku tysiąc 
dziewięćset dziewięćdziesiątego w jednym oryginale w języku francuskim, 
niderlandzkim i niemieckim, przy czym kaŜdy z trzech tekstów jest 
jednakowo autentyczny, oryginały składa się w archiwach Rządu Wielkiego 
Księstwa Luksemburga, który przekazuje uwierzytelniony odpis kaŜdej z 
Umawiających się Stron. 
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DEKLARACJA MINISTRÓW I SEKRETARZY STANU 
 
Dnia 19 czerwca 1990 roku przedstawiciele Rządów Królestwa Belgii, 
Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Francuskiej, Wielkiego Księstwa 
Luksemburga oraz Królestwa Niderlandów podpisali w Schengen, w Wielkim 
Księstwie Luksemburga, Konwencję wykonawczą do Układu z Schengen z 
dnia 14 czerwca 1985 roku między Rządami Państw Unii Gospodarczej 
Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec a Republiką Francuską o 
stopniowym znoszeniu kontroli na wspólnych granicach. 
 
W momencie podpisania powyŜszej Konwencji, przyjęli oni następujące 
deklaracje: 
 
-  Umawiające się Strony uwaŜają, Ŝe Konwencja stanowi waŜny krok w 

kierunku stworzenia obszaru bez granic wewnętrznych oraz uznają ją za 
podstawę dalszych działań podejmowanych przez Państwa 
Członkowskie Wspólnot Europejskich. 

 
-  W świetle zagroŜeń w dziedzinie bezpieczeństwa oraz nielegalnej 

imigracji, Ministrowie oraz Sekretarze Stanu podkreślają potrzebę 
efektywnych kontroli na granicy zewnętrznej zgodnie z jednolitymi 
zasadami ustanowionymi w artykule 6. W celu wdroŜenia wymienionych 
jednolitych zasad, Umawiające się Strony powinny w szczególności 
wspierać harmonizację metod pracy w stosunku do kontroli granicznej 
oraz nadzorowania granicy. 

 
Ponadto, Komitet Wykonawczy rozpatrzy wszelkie stosowne środki w 
celu ustanowienia jednolitych i efektywnych kontroli granic 
zewnętrznych oraz praktycznego ich wdraŜania. Środki takie będą 
obejmować środki umoŜliwiające stwierdzenie okoliczności, w których 
obywatel państwa trzeciego wjechał na terytoria Umawiających się 
Stron, zastosowanie tych samych procedur dla odmowy wjazdu, 
przygotowanie wspólnego podręcznika dla urzędników odpowiedzialnych 
za nadzór granicy oraz zachęcenie do stworzenia równego poziomu 
kontroli granicy zewnętrznej poprzez wymianę oraz wizyty robocze. 

 
W momencie podpisania niniejszej Konwencji, potwierdzili równieŜ decyzję 
Centralnej Grupy Negocjacyjnej w sprawie utworzenia grupy roboczej, z 
następującymi zadaniami: 
 
-  informowanie Centralnej Grupy Negocjacyjnej do czasu wejścia w Ŝycie 

Konwencji o wszelkich okolicznościach, które mają powaŜne znaczenie 
w dziedzinach objętych niniejszą Konwencją oraz dla jej wejścia w Ŝycie, 
w szczególności na temat postępu osiągniętego w harmonizacji 
przepisów prawa w związku ze zjednoczeniem obydwu państw 
niemieckich, 

 
-  wzajemne konsultowanie się, co do kaŜdego skutku, jaki moŜe mieć 

powyŜsza harmonizacja i powyŜsze okoliczności odnośnie do wdraŜanie 
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niniejszej Konwencji, 
 
-  w związku z przemieszczaniem się cudzoziemców zwolnionych z 

obowiązku wizowego, zaprojektowanie praktycznych środków oraz 
przedstawienie propozycji do czasu wejścia w Ŝycie Konwencji odnośnie 
do procedur harmonizacyjnych przeprowadzania kontroli osób na 
przyszłych granicach zewnętrznych. 


