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UZASADNIENIE 

W 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe europejskie przepisy tworzące tzw. pakiet SIS 

recast, tj.: 

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1860 z dnia 28 listopada 2018 r. 

w sprawie użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen do celów powrotu nielegalnie 

przebywających obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 312 z 7.12.2018, str. 1, z późn. zm.) 

– zwane dalej „rozporządzeniem 2018/1860”; 

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1861 z dnia 28 listopada 2018 r. 

w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen 

(SIS) w dziedzinie odpraw granicznych, zmiany konwencji wykonawczej do układu 

z Schengen oraz zmiany i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 (Dz. Urz. UE L 312 

z 7.12.2018, str. 14, z późn. zm.) – zwane dalej „rozporządzeniem 2018/1861”; 

- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1862 z dnia 28 listopada 2018 r. 

w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen 

(SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach 

karnych, zmiany i uchylenia decyzji Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylenia rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1986/2006 i decyzji Komisji 2016/261/UE (Dz. Urz. 

UE L 312 z 7.12.2018, str. 56, z późn. zm.) – zwane dalej „rozporządzeniem 2018/1862”. 

Data rozpoczęcia eksploatacji SIS recast i stosowania zasadniczej części ww. przepisów 

zostanie określona przez Komisję Europejską, po zweryfikowaniu warunków określonych 

w art. 66 ust. 2 rozporządzenia 2018/1861 oraz art. 79 ust. 2 rozporządzenia 2018/1862. 

Mając powyższe na uwadze, koniecznym było dostosowanie do ww. regulacji 

przepisów krajowych, głównie ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej 

Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1041, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o SIS i VIS”, oraz przepisów 

wykonawczych. Wprowadzone ustawą z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o udziale 

Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie 

Informacyjnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2642) zmiany skutkują potrzebą, 

aby w miejsce rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lutego 

2017 r. w sprawie wzorów kart wpisu i wzorów kart zapytania o dane w Systemie 

Informacyjnym Schengen oraz sposobu ich wypełniania (Dz. U. poz. 366), wydać nowe 

rozporządzenie i opracować treść jego załączników, tj. wzory kart wpisu i kart zapytania 

dostosowane do wymogów SIS recast. 

Projektowane rozporządzenie opracowano w oparciu o: 

 art. 20 rozporządzenia 2018/1861, art. 20 rozporządzenia 2018/1862 oraz art. 4 

rozporządzenia 2018/1860, w których określone zostały dane szczegółowe stanowiące 

zawartość poszczególnych wpisów w SIS; 

 decyzję wykonawczą Komisji z 15.1.2021 r. ustanawiającą przepisy techniczne niezbędne 

do wprowadzania, aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych w Systemie 

Informacyjnym Schengen (SIS) oraz inne środki wykonawcze w dziedzinie współpracy 

policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych; 

 decyzję wykonawczą Komisji z 15.2.2021 r. ustanawiającą przepisy techniczne niezbędne 

do wprowadzania, aktualizowania, usuwania i wyszukiwania danych w Systemie 
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Informacyjnym Schengen (SIS) oraz inne środki wykonawcze w dziedzinie odpraw 

granicznych i powrotów; 

 dokumentację techniczną ICD SIS v 4.9.0.11. 

Karty wpisu służą  do realizowania uprawnień ustawowych przez wskazane organy i służby 

w zakresie dokonywania wpisów danych SIS w trybie awaryjnym za pośrednictwem 

centralnego organu technicznego KSI (COT KSI). Natomiast karty zapytania o dane SIS 

przeznaczone są dla organów, którym przyznano uprawnienia do wglądu do danych SIS 

w trybie pośrednim, co oznacza, że informację zwrotną z systemu uzyskują korzystając 

z pośrednictwa COT KSI. 

Opracowując projekty załączników do rozporządzenia wykorzystano wzory kart 

funkcjonujące w ramach SISII, modyfikując je stosownie do postanowień regulacji SIS recast 

- w rezultacie: 

1) opracowano nowe: 

a) karty wpisu danych SIS dotyczące „Przedmiotów”: 

 sprzęt informatyczny, 

 możliwa do zidentyfikowania część pojazdu silnikowego, 

 możliwa do zidentyfikowania część urządzenia przemysłowego, 

 silnik statku powietrznego, 

 inny możliwy do zidentyfikowania przedmiot o znacznej wartości, 

 bezgotówkowe środki płatnicze – zastępując nią dotychczas stosowaną kartę wpisu 

danych SIS „Przedmiot - papiery wartościowe i środki płatnicze”; 

b) kartę zapytania o dane SIS dotyczące „Przedmiotów” jednostka pływająca, silnik 

jednostki pływającej. 

2) zmodyfikowano treść: 

a) karty wpisu danych SIS dotyczącej „Osoby”; 

b) kart wpisu danych SIS dotyczących „Przedmiotów”: 

 banknot (o spisanych numerach) – treść karty uzupełniono o nową kategorię 

„banknot fałszywy”, 

 broń palna, 

 dowód rejestracyjny pojazdu,  

 tablica rejestracyjna pojazdu, 

 jednostka pływająca – w treści karty zastąpiono poprzednio używane pojęcie „statek 

wodny”, 

 silnik jednostki pływającej – w treści karty zastąpiono poprzednio używane pojęcie 

„silnik przyczepny”, 

 kontener, 
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 urządzenie przemysłowe, 

 statek powietrzny, 

 pojazd silnikowy niezależnie od układu napędowego, przyczepa o masie własnej 

przekraczającej 750 kg, przyczepa turystyczna, 

 blankiet dokumentu urzędowego, 

 wydany dokument tożsamości; 

c) w treści karty zapytania „Przedmiot – pojazd silnikowy o pojemności silnika 

przekraczającej 50 cm3, przyczepa i naczepa o masie własnej przekraczającej 750 kg, 

przyczepa turystyczna oraz tablica rejestracyjna pojazdu” dotychczasowe pojęcia 

zastąpiono nową terminologią kategorii przedmiotów i uzupełniono o kategorię 

„możliwa do zidentyfikowania część pojazdu silnikowego”. 

Zastosowanie jednej karty podyktowane było tożsamym zakresem zapytania o dane SIS 

w obrębie ww. kategorii przedmiotów. 

Opracowanie wzorów kart zapytania o dane SIS wymagało także równoległego 

opracowania wzorów elektronicznych kart zapytania o dane SIS „Przedmiot”. 

Biorąc pod uwagę doświadczenia w stosowaniu dotychczasowych przepisów, w celu 

ułatwienia wypełniania przedmiotowych kart zostaną opracowane Tabele kodowe do 

wypełniania kart wpisu danych SIS oraz kart zapytania o dane SIS. 

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.  

Projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej 

Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny zgodnie z § 52 ust. 

1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348) oraz stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 

2005 r.  o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248). 

Projekt nie podlega dokonaniu oceny OSR przez koordynatora OSR w trybie § 32 uchwały 

nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów. 

Przedmiotowy projekt nie wymaga przedłożenia właściwym organom i instytucjom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania 

powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia. 

Projekt rozporządzenia nie podlega procedurze notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.). 


