
DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r.

Poz. 425

RozpoRządzenie
MinistRa spRaw wewnętRznych1)

z dnia 3 kwietnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu przekazywania policji osób lub przedmiotów odnalezionych  
na skutek wglądu do danych sis, a także związanych z tym obowiązków policji

Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym 
Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. Nr 165, poz. 1170, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie trybu przeka-
zywania Policji osób lub przedmiotów odnalezionych na skutek wglądu do danych SIS, a także związanych z tym obowiąz-
ków Policji (Dz. U. Nr 235, poz. 1731) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W przypadkach uzasadnionych brakiem możliwości odpowiedniego zabezpieczenia przedmiotów, o których 
mowa w art. 4 ust. 1 pkt 7‒9 ustawy, odnalezionych na skutek wglądu do danych SIS, ze względu na ich rodzaj i właś-
ciwości, osoby zatrudnione albo pełniące służbę w organie lub służbie uprawnionych do wglądu do danych SIS przeka-
zują zatrzymane przedmioty wraz z innymi zabezpieczonymi w związku z zatrzymaniem rzeczami oraz kompletem 
zgromadzonej dokumentacji do jednostki Policji właściwej ze względu na miejsce zatrzymania, która na podstawie 
odrębnych przepisów podejmuje działania wnioskowane we wpisie oraz stosuje inne przewidziane prawem środki 
w oparciu o przekazane materiały.”;

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

3) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem określonym w decyzji Rady, zgodnie z art. 55 ust. 2 rozporządzenia 
(WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania 
i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 381 z 28.12.2006, str. 4).3)

Minister Spraw Wewnętrznych: B. Sienkiewicz

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych 
(Dz. U. Nr 248, poz. 1491). 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 195, poz. 1198 i Nr 216, poz. 1367 oraz z 2010 r. Nr 41, 
poz. 233, Nr 81, poz. 531 i Nr 239, poz. 1593. 

3) Zgodnie z decyzją Rady z dnia 7 marca 2013 r. ustalającą datę rozpoczęcia stosowania rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) 
(Dz. Urz. UE 2013, poz. 158) niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 9 kwietnia 2013 r.
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 3 kwietnia 2013 r. (poz. 425)

załącznik nr 1

WZÓR

                                                                                                                                
 

                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                             Ministra S  W r h 
                                                                                                                                                                              i   2 1      

 
 

   
 

…………………………………. 
Pieczątka nagłówkowa                                                                                                                    

(nazwa i numer rejestru albo znak sprawy) 
podmiotu, który odnalazł osobę 
na skutek wglądu do danych SIS 

 
INFORMACJA O ODNALEZIENIU OSOBY, KTÓREJ DANE 

ZNAJDUJĄ SIĘ W SYSTEMIE INFORMACYJNYM SCHENGEN (SIS)  
 
□ Osoba poszukiwana do tymczasowego aresztowania w celu wydania jej na wniosek Państwa Członkowskiego lub państwa 

obcego. 
□ Osoba poszukiwana do tymczasowego aresztowania w celu przekazania osoby ściganej na podstawie europejskiego 

nakazu aresztowania. 
□ Świadek wezwany do stawienia się przed sądem lub prokuratorem w związku z postępowaniem karnym lub 

postępowaniem karnym skarbowym lub podejrzany wezwany do stawienia się przed prokuratorem w związku z 
postępowaniem karnym lub postępowaniem karnym skarbowym, którzy są poszukiwani, lub oskarżony wezwany do   
stawienia się przed sądem w związku z postępowaniem karnym lub postępowaniem karnym skarbowym w celu 
poniesienia odpowiedzialności za czyny, za które jest poszukiwany, lub skazany, wobec którego powinien zostać 
wykonany wyrok w sprawie karnej lub w sprawie o przestępstwo skarbowe, lub skazany wezwany do stawienia się w celu 
odbycia kary pozbawienia wolności. 

□ Cudzoziemiec, którego dane zostały wpisane do Systemu Informacyjnego Schengen dla celów odmowy wjazdu. 

□ Osoba zaginiona. 

□ Osoba zaginiona, która dla swojej ochrony lub w celu zapobiegania stwarzanym przez nią zagrożeniom powinna zostać 
oddana do właściwej placówki opiekuńczej lub leczniczej. 

□ Osoba, której dane wprowadzono do Systemu Informacyjnego Schengen w celu niejawnego nadzorowania/kontroli1). 
 

wypełnić komputerowo albo ręcznie WIELKIMI literami 
 
Data i czas nadania wiadomości 001.  
Nadawca    
Odbiorca  Biuro SIRENE Polska, KGP Warszawa 
Nr ID Schengen 005.  
Odsyłacz/odsyłacze do ID Schengen   
   

Nazwisko 006.  
Imiona 007.  
Nazwisko rodowe 008.  
Data urodzenia 009.  
Miejsce urodzenia 010.  
Alias 011.  
Płeć 012.  
Obywatelstwo 013.  
   

Posiadany dokument tożsamości   
Numer, data wydania, data ważności i kraj 
wydania dokumentu tożsamości    

   

                                                 
1) Niepotrzebne skreślić. 
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Miejsce sprawdzenia danych osoby 
figurującej w systemie SIS, data i czas 085.  

Okoliczności, w jakich sprawdzono dane 086. 
 

Podmiot, który odnalazł osobę 
na skutek wglądu do danych SIS (adres, 
tel./faks, prowadzący) 

087. 
 

Czynności podjęte po sprawdzeniu danych 088.  

□ WNIOSEK O DANE UZUPEŁNIAJĄCE2) 

Wniosek do Biura SIRENE o przekazanie 
następujących informacji uzupełniających 
(w przypadku wpisu dotyczącego osoby 
poszukiwanej do tymczasowego 
aresztowania w celu wydania jej na 
wniosek Państwa Członkowskiego lub 
państwa obcego lub przekazania na 
podstawie europejskiego nakazu 
aresztowania  Biuro SIRENE prześle 
formularz „A”3) bez składania wniosku) 

089. 

□ Fotografie osoby poszukiwanej 
□ Karty daktyloskopijne 
□ Pełne dane osobowe 
□ Rodzaj niezbędnej opieki medycznej 
□ Inne………………………………………... 

………………………………………………... 

………………………………………………... 
OSOBA POSZUKIWANA, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 UST. 1 PKT 1 i 2 USTAWY4) 

Prokuratura okręgowa właściwa dla miejsca 
zatrzymania (pełna nazwa, adres, tel./faks) 091.  

CUDZOZIEMIEC, KTÓREGO DANE ZOSTAŁY WPISANE DO SYSTEMU 
INFORMACYJNEGO SCHENGEN DLA CELÓW ODMOWY WJAZDU (ART. 4 UST. 1 
PKT 4 USTAWY) 
Dane dotyczące posiadanego  dokumentu 
uprawniającego do pobytu na terytorium 
państwa strefy Schengen, w szczególności 
następujące dane: 
‒ rodzaj tytułu pobytowego  
‒ seria dokumentu 
‒ numer dokumentu 
‒ data wydania dokumentu 
‒ data lub okres ważności dokumentu 
‒ organ wydający dokument 
‒ kraj wydania dokumentu 

  

Organ prowadzący postępowanie w sprawie 
wydalenia cudzoziemca   

OSOBA ZAGINIONA, KTÓRA POWINNA ZOSTAĆ ODDANA DO WŁAŚCIWEJ 
PLACÓWKI OPIEKUŃCZEJ LUB LECZNICZEJ (ART. 4. UST. 1 PKT 5 USTAWY) 

                                                 
2) Zaznaczyć w przypadku wypełnienia pozycji 089. 
3) Formularz, o którym mowa w załączniku nr 3 podręcznika SIRENE. 
4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen 
oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. Nr 165, poz. 1170, z późn. zm.). 
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Informacja o placówce, w której 
umieszczono osobę małoletnią lub 
wymagającą opieki 

  

OSOBA ZAGINIONA, O KTÓREJ MOWA W ART. 4 UST. 1 PKT 5 USTAWY, 
ŚWIADEK LUB INNA OSOBA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 4 UST. 1 PKT 3 
USTAWY, KTÓRYCH MIEJSCE PRZEBYWANIA NALEŻY USTALIĆ  

Informacja o miejscu zamieszkania lub 
pobytu (adres do korespondencji)    

Informacja o zgodzie osoby zaginionej na 
przekazanie informacji dotyczącej jej 
miejsca zamieszkania lub pobytu 
 

 
 
 
 

OSOBA POSZUKIWANA, KTÓREJ DANE ZOSTAŁY WPROWADZONE DO 
SYSTEMU INFORMACYJNEGO SCHENGEN W CELU NIEJAWNEGO 
NADZOROWANIA/KONTROLI (ART. 4 UST.1 PKT 6 USTAWY) 
ZEBRANE INFORMACJE: 
1. Trasa oraz cel podróży. 
2. Osoby towarzyszące osobie 

sprawdzanej lub osoby przewożone 
pojazdem. 

3. Przewożone przedmioty. 
4. Inne okoliczności towarzyszące 

odnalezieniu osoby. 
 

 

POJAZD UŻYTKOWANY PRZEZ OSOBĘ POSZUKIWANĄ, KTÓREJ DANE 
ZOSTAŁY WPROWADZONE DO SYSTEMU INFORMACYJNEGO SCHENGEN W 
CELU NIEJAWNEGO NADZOROWANIA/KONTROLI 
Rodzaj pojazdu 234.  
Model pojazdu 235.  
Marka pojazdu 014.  
Numer seryjny pojazdu (VIN)  015.  
Numer rejestracyjny pojazdu 016.  
Kolory pojazdu 017.  
 
 
 
 
__________________          ____________________________ 
   (podpis sporządzającego)                                                                   (podpis i pieczątka osoby upoważnionej) 
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…………………………………. 
Pieczątka nagłówkowa                                                                                                                    

(nazwa i numer rejestru albo znak sprawy) 
podmiotu, który odnalazł przedmiot 
na skutek wglądu do danych SIS   
   

 
INFORMACJA O ODNALEZIENIU PRZEDMIOTU, KTÓREGO DANE 
ZNAJDUJĄ SIĘ W SYSTEMIE INFORMACYJNYM SCHENGEN (SIS)  

 
□ Pojazd s ln kowy o pojemności silnika przekraczającej 50 cm3, statek wodny, statek powiet zny i kontener, których dane 

wprowadzono do Systemu Informacyjnego Schengen w celu niejawnego nadzorowania/kontroli1)  

□ Przedmiot podlegający zatrzymaniu albo zatrzymaniu w celu wykorzystania jako dowód w postępowaniu karnym lub                                   
postępowaniu karnym skarbowym, należący do jednej z poniższych kategorii: 

□ pojazd silnikowy o pojemności silnika przekraczającej 50 cm3, statek wodny i statek powietrzny  

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

□ broń palna 

□ blankiety dokumentów urzędowych, które zostały skradzione, przywłaszczone lub utracone 

□ wydane dokumenty tożsamości, takie jak: paszporty, dowody tożsamości, prawa jazdy, dokumenty pobytowe i 
dokumenty podróży, które zostały skradzione, przywłaszczone, utracone lub unieważnione 

□ dowody rejestracyjne i tablice rejestracyjne pojazdów, które zostały skradzione, przywłaszczone, utracone lub 
unieważnione 

□ banknoty (o spisanych numerach) 

□ papiery wartościowe i środki płatnicze, takie jak: czeki, karty kredytowe, obligacje, akcje i dokumenty potwierdzające 
udział, które zostały skradzione, przywłaszczone, utracone lub unieważnione. 

 

      
 

       
   
       

     
      

   
        
         

       
         

 
    
    
    
      
     
   

   
                                                 

   
                

             

   
 

 
                                                                                                                     

       
podmiotu, który odnal   
na skute  wglą u do danych SIS   
   

 
      

ZNAJDUJ  SI  W SYSTEMIE IN ORMACYJ YM SCHENGE  (SIS)  
 

                 
wprow dzono do Systemu Informacyjnego Schengen w ce u niejawnego nadz rowania/kontroli )  

□ Prz dmiot p dl gaj cy zatrzymaniu albo atrzymani   ce u wy orzys ania a  d wód w pos                                      
postępow niu karnym skarbowym  nale ący do jedne  z poniższych kategor i: 

 p d l k   n  l ik  ek z ąc  5   ek      

□ r   y o i   c  0   t r  d i    
przyczepne i kontene y 

 b ń l  

 l ki          

 d e  i  k  k    t s    d    
dokumenty podróży, które zos ały skrad ione, przywłaszczone, utr cone lub un eważ ione 

 d  e e j   b i  j t  j dó    k d  ł    
unieważnione 

 b t  (    

  w o i   i ł t            
udział  które został  skradzione, przywłaszczone  utra one lub unieważ ione  

 

wypełnić komputerowo albo ręcznie WIELKIMI literami 
 
Data i czas nadania wiadomości 001.  
Nadawca   
Odbiorca  Biuro SIRENE Polska, KGP Warszawa 
Nr ID Schengen 005.  
Odsyłacz/odsyłacze do ID Schengen   
   
POJAZD SILNIKOWY O POJEMNOŚCI SILNIKA PRZEKRACZAJĄCEJ 50 cm3, 
STATEK WODNY, STATEK POWIETRZNY I KONTENER – KTÓRYCH DANE 
ZOSTAŁY WPROWADZONE DO SYSTEMU INFORMACYJNEGO SCHENGEN W 
CELU NIEJAWNEGO NADZOROWANIA/KONTROLI (ART. 4 UST. 1 PKT 6 
USTAWY2)) 
Rodzaj pojazdu 234.  
Marka pojazdu 014.  
Model pojazdu 235.  
Numer seryjny pojazdu (VIN) 015.  
Numer rejestracyjny pojazdu 016.  
Kolory 017.  
   
                                                 
1) Niepotrzebne skreślić. 
2) Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen 

oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. Nr 165, poz. 1170, z późn. zm.). 

załącznik nr 2

WZÓR
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Rodzaj statku wodnego 215.  
Liczba kadłubów 312.  
Kolory 017.  
   
Rodzaj statku powietrznego 210.  
Numer rejestracyjny (ICAO) 214.  
Kolory 017.  
   
Numer rejestracyjny kontenera (BIC) 225.  
ZEBRANE INFORMACJE: 

1. Trasa i cel podróży 
2. Dane kierującego pojazdem, osób 

przewożonych lub 
towarzyszących 

3. Ujawnione przedmioty  
4. Inne okoliczności towarzyszące 

odnalezieniu przedmiotu 

  

   

PRZEDMIOT PODLEGAJĄCY ZATRZYMANIU ALBO ZATRZYMANIU W CELU 
WYKORZYSTANIA JAKO DOWÓD W POSTĘPOWANIU KARNYM LUB 
POSTĘPOWANIU KARNYM SKARBOWYM (ART. 4 UST. 1 PKT 7 USTAWY) 
Rodzaj pojazdu 234.  
Marka pojazdu 014.  
Model pojazdu 235.  
Numer seryjny pojazdu (VIN) 015.  
Numer rejestracyjny pojazdu 016.  
Kolory pojazdu 017.  
   
Rodzaj statku wodnego 215.  
Liczba kadłubów 312.  
Kolory 017.  
   
Rodzaj statku powietrznego 210.  
Numer rejestracyjny (ICAO) 214.  
Kolory 017.  
   
Rodzaj dokumentu 018.  
Kraj wystawienia dokumentu 019.  
Numer dokumentu 020.  
   
Rodzaj broni 021.  
Marka broni 022.  
Kaliber broni 023.  
Numer seryjny broni 024.  
Model broni 028.  
   
Kraj pochodzenia banknotu 025.  
Wartość nominału 026.  
Numer seryjny banknotu 027.  
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Rodzaj i numer seryjny innego 
przedmiotu, o którym mowa w art. 4 ust. 
1 pkt 7 ustawy 

 
 

Numer rejestracyjny kontenera (BIC) 225.  
Numer seryjny silnika przyczepnego 223.  
Emitent papieru wartościowego/środka 
płatniczego 233.  

   

Miejsce sprawdzenia danych przedmiotu 
figurującego w Systemie Informacyjnym 
Schengen, data i czas 

085. 
 

Okoliczności, w jakich sprawdzono dane 086. 
 

Jednostka prowadząca czynności (adres, 
tel./faks, prowadzący) 087. 

 

Czynności podjęte po sprawdzeniu 
danych 088.  

□ WNIOSEK O DANE UZUPEŁNIAJĄCE3) 

 
Wniosek do Biura SIRENE o przekazanie 
następujących informacji 
uzupełniających: 
 

W przypadku wpisu dotyczącego 
przedmiotu, o którym mowa w art. 38 
ust. 2 decyzji Rady 2007/533/WSiSW4) 
Biuro SIRENE prześle bez składania wniosku 
informacje dotyczące prowadzonej za granicą 
sprawy   
‒ czas i miejsce zdarzenia, 
‒ kwalifikacja czynu, 
‒ opis stanu faktycznego, 
‒ organ prowadzący postępowanie, 
‒ numer sprawy, 
‒ dane właściciela i osoby zgłaszającej, 
‒ obecny właściciel, 
‒ nazwa firmy ubezpieczeniowej, 
‒ dane dotyczące podejrzanego.  
 

089. 

 

 
DANE POSIADACZA ZABEZPIECZONEGO PRZEDMIOTU 
Nazwisko   

                                                 
3) Zaznaczyć w przypadku wypełnienia pozycji 089. 
4) Decyzja Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania  

i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 205/63  
z 07.08.2007). 
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Imiona   
Nazwisko rodowe   
Data urodzenia   
Miejsce urodzenia   
Płeć   
Obywatelstwo   
Posiadany dokument tożsamości   
Numer, data wydania, data ważności i 
kraj wydania dokumentu tożsamości,    

 
 
 
__________________         ____________________________ 
    (podpis sporządzającego)                                                                 (podpis i pieczątka osoby upoważnionej) 
 
 
 




