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Wprowadzenie 
 

W Unii Europejskiej nie ma oddzielnej umowy międzynarodowej okre-
ślającej jej granice, które zmieniają się w wyniku przyjmowania kolejnych 
państw członkowskich. W traktatach unijnych funkcjonuje jednak określe-
nie zewnętrzne granice Państw Członkowskich1. Pojęcie granicy definio-
wane jest jako linia podziału między odmiennym obszarem o charakterze 
politycznym, prawnym, administracyjnym, kulturowym, społecznym, insty-
tucjonalnym, kompetencyjnym lub środowiskowym2. 

Inny aspekt definicji pojęcia granica zauważa Monika Trojanowska -
Strzęboszewska, która stwierdza: chociaż unijne granice z formalnopraw-
nego punktu widzenia nadal pozostały granicami międzypaństwowymi, 
jednocześnie stały się granicami specyficznej, jedynej w swoim rodzaju 
wspólnoty ekonomiczno-politycznej3. 

Formułując definicję strefy Schengen, należy podkreślić, że nie 
wszystkie państwa należące do Unii Europejskiej w pełni korzystają z do-
robku prawnego Schengen4. Można wskazać na takie państwa jak Rumu-

                                                           
1 M. Trojanowska-Strzęboszewska, Trzy oblicza unijnych granic. Polityka granic ze-

wnętrznych Unii Europejskiej, Wydawnictwo Polten, Warszawa, 2011, s. 42-43. 
2 S.M. Grochalski, Granice Państwa jako granice jurysdykcji w Unii Europejskiej, WSB 

Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza, 2012, s. 16. 
3 M. Trojanowska-Strzęboszewska, Trzy…, s. 22 
4 „Dorobek prawny Schengen” (acquis Schengen). W skład jego wchodzą Układ 

z Schengen podpisany 14 czerwca 1985 r., Konwencja Wykonawcza do układu z Schen-
gen podpisana 19 czerwca 1990 r., protokoły i układy o przystąpieniu do Układu z 1985 r., 
decyzje i deklaracje przyjęte przez Komitet Wykonawczy. Zob. K. Kozłowski, Prawny oraz 
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nia i Bułgaria, które od 1 stycznia 2007 r. są członkami UE, ale ze względu 
na problemy z wdrożeniem dorobku prawnego Schengen, mają utrzymane 
kontrole na granicach wewnętrznych5. Z drugiej strony do strefy Schengen 
należy Szwajcaria, która nie jest członkiem Unii Europejskiej a korzysta 
z dorobku prawnego Schengen na podstawie zawartych porozumień z UE. 
Decydujące znacznie dla przyjęcia danego państwa do strefy Schengen 
ma w pełni stosowanie reżimu dotyczącego m.in. ochrony granicy ze-
wnętrznej, współpracy służb odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeń-
stwa, przestrzegania zasad ochrony danych osobowych oraz przygotowa-
nia krajowej infrastruktury IT do wdrożenia wielkoskalowych systemów 
informatycznych6. Polska, wchodząc w system zarządzania zewnętrznymi 
granicami UE, musiała powołać nowe instytucje związane bezpieczeń-
stwem na granicach zewnętrznych oraz dostosować swoją sieć teleinfor-
matyczną do unijnych standardów bezpieczeństwa7. 

Z perspektywy kilkunastu lat członkostwa Polski w UE oraz ponad 10-
letniej obecności w strefie Schengen powstaje pytanie, w jaki sposób wy-
korzystywany jest System Informacyjny Schengen drugiej generacji (SIS II) 
będący zewnętrznym elementem ochrony granic UE. 

W literaturze przedmiotu SIS określany jest jako element kompensa-
cyjny zniesienia kontroli na granicach między państwami należącymi do 
strefy Schengen. Powoduje z jednej strony bardziej płynny przepływ osób 
i towarów przez granicę, ale jednocześnie dzięki wykorzystaniu nowocze-
snych technologii pozwala na bardziej skuteczne przetwarzanie informacji 
między państwami strefy Schengen. Jest to również niezwykle skuteczne 
narzędzie zarządzania ochroną zewnętrznych granic Unii Europejskiej. 

Możemy wyróżnić także, inne stosowane przez państwa strefy Schen-
gen narzędzia zarządzania bezpieczeństwem zewnętrznych granic. Bar-
dzo skuteczna jest możliwość przywrócenia tymczasowej kontroli granicz-
nej wynikająca z Kodeksu Granicznego Schengen8. Państwo może zdecy-
dować czy przywraca kontrolę na wszystkich granicach wewnętrznych 
państw strefy Schengen, czy tylko z konkretnym państwem z tej strefy. 

                                                                                                                                                   

organizacyjny wymiar funkcjonowania strefy Schengen, Studia BAS, nr 3(51) 2017, s.137-
157, www.bas.sejm.gov.pl [dostęp: 09.01.2018]. 

5 Accession to the Schengen Area, https://ue.mae.ro/en/node/449 [dostęp: 07.01. 
2018]. 

6 A. Dragan, System Informacyjny Schengen drugiej generacji jako nowoczesne roz-
wiązanie informatyczne, https://journals.umcs.plgarticledownload20751767 [dostęp: 07.04. 
2018]. 

7 M. Trojanowska-Strzęboszewska, System Schengen a imigracja z perspektywy Pol-
ski i Niemiec, Aspra, Warszawa, 2014, s. 17-19. 

8 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 
2016 r., w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (ko-
deks graniczny Schengen), art.25, http://udsc.gov.pl/wp-content/uploads/2014/12/ kodeks-
graniczny-Schegen-tekst-jednolity.pdf [dostęp: 21.09. 2017]. 
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Decyzja może dotyczyć granicy powietrznej, lądowej lub morskiej9, np. na 
granicy polsko -niemieckiej przywracano taką kontrolę kilkakrotnie w ciągu 
ostatnich lat (zob. tab.1.). 

 

Tabela 1. Przywracanie kontroli na granicy polsko –  niemieckiej w latach 
2012-2016 

L.p. Państwo wpr o-
wadzające kon-

trol ę 

Okres czasowy na jaki 
zostały wprowadzone 

kontrole 

Przyczyna wprowadz e-
nia kontroli 

1. 
Polska 

Od 04.06.2012 do 
01.07.2012 

Mistrzostwa Europy 
w Piłce Nożnej- Euro 
2012 

2. 

Polska 
Od 08.11.2013 do 

23.11.2013 

19. sesja Konferencji 
Stron Ramowej konwencji 
Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu 
(UNFCCC), IX sesja Kon-
ferencji Stron służącej 
jako Spotkanie Stron Pro-
tokołu z Kioto i 39. Sesja 
organów pomocniczych 
w Warszawie (11-
22.11.2013) 

3. 
Niemcy 

Od 16.05.2015 do 
15.06.2015 

Szczyt Państw G7 

4. 

Niemcy 
Od 14.11.2015 do 

13.05.2016 

Niekontrolowany napływ 
osób ubiegających się 
o ochronę międzynaro-
dową 

5. 
Polska 

Od 04.07.2016 do 
02.08.2016 

Szczyt NATO i Światowe 
Dni Młodzieży 

Źródło: opracowanie własne na podstawie https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-

do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en [dostęp: 07.01. 
2018]. 

 
Duże znaczenie w zarządzaniu bezpieczeństwem granic mają jednoli-

te zasady dotyczące kontroli na granicach zewnętrznych. Jednocześnie na 
granicach wewnętrznych państw Strefy Schengen wprowadzono wzmożo-
ne kontrole legalności pobytu cudzoziemców tzw. kontrole mobilne, mogą-
ce obejmować teren całego państwa. Kontrole takie mają na celu spraw-
dzenie niezbędnych dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 
wjazdu i pobytu na terytorium państw należących do strefy Schengen. 
                                                           

9 W. Fehler, Napięcia w strefie Schengen, [w:] W. Fehler, K.P. Marczuk (red.), Polityka 
Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego, Difin, Warszawa, 2015, 
s. 237. 
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Należy również podkreślić, rolę współdziałania organów ścigania 
i wymiaru sprawiedliwości państw członkowskich, w szczególności obejmu-
jące współpracę policyjną i sądową w sprawach karnych10.  

Wprowadzony Wizowy System Informacyjny (VIS)11pozwala na bar-
dziej skuteczną realizację wspólnej polityki wizowej12, zapobiega handlowi 
wizami, poprawia współpracę konsularną oraz ułatwia identyfikację osób, 
które nie spełniają warunków wjazdu, pobytu lub zamieszkania na teryto-
rium państw strefy Schengen lub też przestały spełniać te warunki13. Nie-
wątpliwą zaletą wyspecjalizowanego systemu wizowego VIS jest możli-
wość jego rozbudowy oraz współpracy z SIS II14. 

 
 

Geneza, organizacja i ogólne zasady funkcjonowania  
Systemu Informacyjnego Schengen II 

 
Kluczowe znaczenie dla analizowanego tematu ma Układ podpisany 

w Schengen 14 czerwca 1985 r. przez przedstawicieli rządów Królestwa 
Belgii, Republiki Federalnej Niemiec, Republiki Francuskiej, Wielkiego 
Księstwa Luksemburga i Królestwa Niderlandów mający umożliwić swo-
bodne przekraczanie granic przez obywateli tych państw oraz swobodny 
przepływ towarów i usług Układ z Schengen w sprawie stopniowego zno-
szenia kontroli na wspólnych granicach wszedł w życie 26 czerwca 1995 r. 
Kolejnym krokiem po podpisaniu układu Schengen, była Konwencja Wy-
konawcza podpisana 19 czerwca 1990 r., która weszła w życie 26 marca 
1995 r.15 Wymienione akty prawne stanowiły podstawy formalno-prawne 
do stworzenia Systemu Informacyjnego Schengen (SIS I). 

W Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen zostały zapropo-
nowane rozwiązania, równoważące liberalizację przepływu osób i towarów 
między sygnatariuszami układu. Zainicjowano wprowadzenie m.in. Syste-
mu Informacyjnego Schengen pierwszej generacji (SIS I), uruchomionego 
ostatecznie w 1995 r., (który został rozszerzony w 2005 r. i 2007 r., na 
podstawie przepisów IV tytułu Konwencji Wykonawczej). Doprecyzowano 
                                                           

10 K. Bakalarczyk-Burakowska, R. Lewandowski, T. Siemianowski, Przygotowanie po-
licjanta do wykorzystania przez policję dorobku prawnego Schengen, Centrum Szkolenia 
Policji, Legionowo, 2015, s. 41. 

11 Tłum. ang. VIS, Visa Information System.  
12 M.in. wprowadzono ujednolicony wzór wiz wydawanych cudzoziemcom (przyp. aut.). 
13 https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/5087,dok.html, [dostęp: 07.01.2018]. 
14 P. Wawrzyk, Współpraca policyjna a system informacyjny Schengen II, Wydawnic-

two Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2008, s. 94-97. 
15 Konwencja Wykonawcza do układu z Schengen z 14 czerwca 1985 r., miedzy Rzą-

dami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki 
Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, Dz. Urz. 
UE L239 z 2000 r. z późń. zm., http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri 
=celex%3A42000A0922%2802%29 [dostęp: 17.02 2017]. 



Wykorzystanie Systemu Informacyjnego Schengen… 

59 

jednocześnie zasady dostępu uprawnionych organów państw członkow-
skich do informacji dotyczących osób i rzeczy poprzez procedurę automa-
tycznego wyszukiwania danych.  

Nadrzędnym celem SIS I było to, żeby każde państwo - sygnatariusz 
Konwencji Schengen, dysponowało zestawem informacji pozwalającym na 
dostęp, przy pomocy środków elektronicznych, do automatycznego wyszu-
kiwania oraz wpisu osób i przedmiotów w celu kontroli granicznej lub celnej 
oraz innych kontroli, np. policyjnych, prowadzonych w ramach danego kra-
ju. Innym aspektem było wydawanie wiz, dokumentów pobytowych i wyko-
nywania przepisów prawnych o cudzoziemcach w ramach realizacji Kon-
wencji Wykonawczej16. 

Infrastruktura techniczna SIS I projektowana po koniec lat 90. XX w., 
była przewidziana dla siedmiu państw sygnatariuszy Konwencji Wykonaw-
czej. W 2004 r. w związku z przewidywanym włączeniem dziewięciu no-
wych państw do strefy Schengen17podjęto działania w celu dołączenia no-
wych instalacji narodowych do SIS I. Z powodu problemów technicznych 
zastosowano rozwiązania przejściowe polegające na podłączaniu nowych 
państw członkowskich do SIS I + poprzez stosowne oprogramowanie. 
Rozwiązanie nazwane „SIS one 4 all” polegało na absorbcji przez nowe 
państwa członkowskie UE kopii systemu funkcjonującego w Portugalii 
i podłączeniu ich do funkcjonującego systemu pierwszej generacji SIS +. 
Dzięki zastosowanym rozwiązaniom od 21 grudnia 2007 r. nowe państwa 
członkowskie UE, w tym Polska, mogły znieść kontrole na granicach we-
wnętrznych strefy Schengen. Przedłużono jednocześnie okres próbny 
w celu przeprowadzenia testów systemu i przyjęcia mniej ryzykownej stra-
tegii migracji ze starego systemu do nowego. Komisja przedstawiła propo-
zycję rozporządzenia i decyzji określające zadania i obowiązki różnych 
stron zaangażowanych w przygotowanie się na migrację do systemu dru-
giej generacji (włączając testy i wszelkie dalsze prace nad rozwojem sys-
temu potrzebne na tym etapie). Propozycje te zostały przyjęte przez Radę 
UE 24 października 2008 r. 

Po pięciu latach testów18 9 kwietnia 2013 r. nastąpiło przełączenie 
z systemu pierwszej generacji na SIS II19. W tym dniu Europejska Agencja 

                                                           
16 R. Bieniek, Międzynarodowa współpraca policji na terenie strefy Schengen, Wyższa 

Szkoła Gospodarki Krajowej, Kutno, 2014, s. 61. 
17 Od 1 stycznia 2004 r. Unia Europejska została rozszerzona o następujące państwa: 

Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry (wszystkie 
państwa z wyjątkiem Cypru spełniły wymagania przystąpienia do strefy Schengen) (przyp. 
aut.). 

18 Ostateczne prace testowe związane z migracją danych z systemów zostały zakoń-
czone tzw. testem całościowym, którego pozytywny wynik był warunkiem wstępnym wejścia 
w życie systemu SIS II (przyp. aut.). 

19 Pod koniec lutego 2013 roku łączna kwota środków z budżetu, jakie Komisja Euro-
pejska przeznaczyła na utworzenie SIS II, wynosiła 167 784 606 euro. Zob. 
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ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycz-
nymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (eu-LISA) 
przejęła odpowiedzialność za zarządzanie systemem centralnym SIS II20. 

SIS II utworzony został zgodnie z Rozporządzeniem Wspólnoty Euro-
pejskiej (WE) nr 1987/200621 i Decyzją Rady 2007/533/WSiSW22 w spra-
wie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania systemu informacyjnego 
Schengen drugiej generacji (SIS II) jak również rozporządzeniem (WE) nr 
1986/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady. 

Celem utworzenia SIS II zgodnie z art. 1 Decyzji Rady z 12 czerwca 
2007 r. jest zapewnienie przy wykorzystaniu z informacji przekazywanych 
za pośrednictwem tego systemu, wysokiego poziomu bezpieczeństwa 
w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europej-
skiej, w tym utrzymywanie bezpieczeństwa publicznego oraz porządku 
publicznego oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa na terytorium państw 
członkowskich, a także stosowanie postanowień tytułu IV części trzeciej 
Traktatu odnoszących się do przepływu osób na terytorium państw człon-
kowskich23. 

SIS II składa się z następujących elementów24: 
1.Jednostki centralnej (Centralnego SIS II)25, która zawiera: 
a) organ wsparcia technicznego z bazą danych SIS II; 
b) jednolity interfejs krajowy. 
2.Modułu krajowego systemu (w każdym państwie członkowskim, 

(N.SIS II))26 . 
3. Infrastruktury łączności pomiędzy organem wsparcia a jednolitym in-

terfejsem C-SIS a N-SIS). 

                                                                                                                                                   

http://europedirect-tarnow.europim.pl/rusza-system-informacyjny-schengen-sis-ii/ [dostęp: 
21.09.2017]. 

20 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=LEGISSUM:jl0010 [dostęp: 20.0 
9.2017]. 

21 Rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informa-
cyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 381/4, 
28.12.2006, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=celex:32006R1987 [dostęp: 
16.02.2017]. 

22 Decyzja Rady 2007/533/WSISW z dnia 12 czerwca 2007 r., w sprawie utworzenia, 
funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II), 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32007D0533  
[dostęp: 20.09.2017]. 

23 Tamże, art. 1. 
24 Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2015/219 z dnia 29 stycznia 2015 r., zastępują-

ca załącznik do decyzji wykonawczej 2013/115/UE w sprawie przyjęcia podręcznika 
SIRENE i innych środków wykonawczych dla systemu informacyjnego Schengen drugiej 
generacji (SIS II), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32015D0219 
[dostęp: 14.02. 2017]. 

25 Tłum. ang. Central Schengen Information System (C-SIS). 
26 Tłum. ang. National Schengen Information System (N-SIS). 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2015/219 
z dnia 29 stycznia 2015 r., zastępującej załącznik do decyzji wykonawczej 2013/115/UE 
w sprawie przyjęcia podręcznika SIRENE i innych środków wykonawczych dla systemu 
informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II), http://eurlex.europa.eu/ legalcon-
tent/PL/TXT/?uri=CELEX:32015D0219 [dostęp: 14.02.2017]. 

Rys. 1. Ogólna organizacja SIS II 

 

SIS II zapewnia, w drodze zautomatyzowanej procedury wyszukiwa-
nia, dostęp do wpisów dotyczących osób, pojazdów i przedmiotów orga-
nom odpowiedzialnym za kontrole graniczne, organom policyjnym i celnym 
oraz organom sądowym.  

SIS II jest wykorzystywany również przez organy odpowiedzialne za 
wydawanie wiz, organy centralne odpowiedzialne za rozpatrywanie wnio-
sków wizowych, organy odpowiedzialne za przyznawanie pozwoleń na 
pobyt i za wykonywanie przepisów dotyczących obywateli państw trzecich, 
w kontekście stosowania prawa unijnego w zakresie przemieszczania się 
osób. Kolejną grupą są  organy odpowiedzialne za wydawanie świadectw 
rejestracji pojazdów. Również Europol i Eurojust mają dostęp do niektó-
rych rodzajów wpisów27. 

Reasumując, można stwierdzić, że SIS II zawiera przede wszystkim in-
formacje, które są wystarczające na potrzeby zidentyfikowania osoby lub 
przedmiotu oraz podjęcia koniecznych działań operacyjnych przez upraw-

                                                           
27 Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2015/219. 
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nione organy28. SIS II jest zaawansowanym systemem posiadającym nowe 
funkcjonalności m.in. wykorzystywanie danych biometrycznych do fotogra-
fii twarzy i obrazów linii papilarnych29. 

W celu zapewnienia efektywnego funkcjonowania systemu SIS II pań-
stwa członkowskie przekazują sobie również informacje uzupełniające do-
tyczące dokonanych wpisów. Dane SIS II można przekazywać przez prze-
znaczoną do tego, zaszyfrowaną sieć wirtualną i wymieniać między krajo-
wymi biurami SIRENE (ang. Supplementary Infrmation Request At Natio-
nal Entries)30. Pomimo generalnego zakazu przekazywania lub udostęp-
niania informacji z systemu SIS II do krajów spoza strefy Schengen, jest 
jeden wyjątek, który przewiduje odstępstwo od tej ogólnej zasady w odnie-
sieniu do wymiany z Interpolem danych na temat skradzionych, przywłasz-
czonych, utraconych lub unieważnionych paszportów31. 

 
 
Organizacja i zasady funkcjonowania SIS II w Polsce 

 
W Polsce za system krajowy N.SIS II (rys. 2.) odpowiedzialny jest 

Centralny Organ Techniczny Krajowego Systemu Informatycznego (COT-
KSI). Do zadań COT KSI należy: 

1) utworzenie, uruchomienie, eksploatacja techniczna oraz utrzymanie 
Krajowego Systemu Informatycznego (KSI); 

2) zapewnienie sprawnego działania i bezpieczeństwa Systemu Infor-
macyjnego Schengen w ramach systemu krajowego N.SIS II32. 

Zgodnie ze schematem w krajowym systemie wymiany informacji SIS 
II możemy wyróżnić dwa główne podmioty Systemu Informacyjnego 
Schengen II: Centralny organ techniczny KSI oraz biuro SIRENE33. 

 

                                                           
28 Aktualizacja danych odbywa się w trybie „on-line” i polega na zautomatyzowanym 

procesie tak zwanych ang. „hit” - trafień, czyli sytuacji, kiedy w wyniku przeprowadzania 
sprawdzenia w SIS odnaleziony zostanie wpis dotyczący osoby lub przedmiotu. Zob. 
http://www.policja.pl/pol/sirene/slowniczek/57657,Przydatne-terminy-i-skroty.html [dostęp: 
16.02.2017]. 

29 R. Bieniek, Międzynarodowa…, s. 82-84. 
30 Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2015/219 z dnia 29 stycznia 2015 r., http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32015D0219 [dostęp: 21.09.2017].  
31 Decyzja Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, 

funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II), 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32007D0533 [dostęp: 15.0 
5.2015]. 

32 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r., o udziale Rzeczpospolitej Polskiej w Systemie In-
formacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, Dz. U. z 2014 r., poz. 
1203 z późń. zm. 

33 Skrót od nazwy: Supplementary Infrmation Request At National Entries, czyli w pol-
skim tłumaczeniu Wniosek o informacje uzupełniające na wejściu krajowym systemu. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie biuro SIERNE Polska, http://www.policja.pl/pol/ 
sirene/polskie-biuro-sirene/57660,O-nas-czyli-jak-powstawala-polska-komorka-SIRENE.ht 

ml [dostęp:11.04 2017]. 

Rys. 2. Organizacja polskiego modułu  

Systemu Informacyjnego Schengen II (N.SIS II) 

 
Centralny organ techniczny KSI zobowiązany jest do przestrzegania 

obowiązujących protokołów i procedur technicznych w celu zapewnienia 
kompatybilności Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) z systemem 
centralnym SIS II oraz Centralnym Wizowym Systemem Informacyjnym. 
Zapewnia również, aby dane SIS przechowywane w kopii krajowej były, 
dzięki automatycznym aktualizacjom, identyczne i spójne z danymi prze-
chowywanymi w systemie centralnym SIS II. Odpowiada za bezpieczeń-
stwo KSI, w szczególności poprzez sporządzenie planów awaryjnych słu-
żących ochronie infrastruktury krytycznej. Stosuje narzędzia do zapobie-
gania dostępowi osób nieuprawnionych do KSI, a także nieuprawnionemu 
odczytywaniu, kopiowaniu, zmienianiu lub usuwaniu nośników informa-
tycznych. Zapewnia rejestrowanie wszystkich przypadków, w których uzy-
skano dostęp do danych lub wykorzystano dane w inny sposób oraz fi-
zyczną ich ochronę. Pozwala na weryfikację i stwierdzenie, które dane 
zostały wprowadzone poprzez KSI oraz kiedy i przez kogo zostały wyko-
rzystane, a także w jakim zakresie zostały udostępnione. Ma możliwości 
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zapobiegania nieuprawnionemu odczytywaniu, kopiowaniu, zmienianiu lub 
usuwaniu danych podczas transferu tych danych lub podczas przemiesz-
czania nośników informatycznych w ramach KSI, w szczególności poprzez 
zastosowanie odpowiednich technik szyfrowania. Gwarantuje, że osoby 
uprawnione do korzystania z KSI będą miały dostęp wyłącznie do danych 
w zakresie zgodnym z upoważnieniami wynikającymi z przepisów usta-
wy34. 

Drugim podmiotem jest Biuro SIRENE - organ wyznaczony przez każ-
de państwo członkowskie, zgodnie z jego przepisami wewnętrznymi35. 

SIRENE są jedynym punktem kontaktowym, działającym przez całą 
dobę, przez wszystkie dni w roku, właściwym w zakresie wymiany informa-
cji uzupełniających do wpisów wprowadzanych do SIS II. Biura SIRENE 
funkcjonują w każdym z państw strefy Schengen, dzięki czemu możliwy 
jest bezpośredni kontakt uprawnionych organów z państw całego obszaru 
Schengen. Wymiana informacji odbywa się poprzez wymianę elektronicz-
nych formularzy.  

Zgodnie z decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
9 sierpnia 2004 r. zadania Biura SIRENE w Polsce realizuje Komendant 
Główny Policji. Polskie Biuro SIRENE stało się w pełni funkcjonalne 
10 września 2007 r. Służba dyżurna Biura SIRENE pełniona jest wspólnie 
z funkcjonariuszami Straży Granicznej w ścisłej współpracy z oficerami 
dyżurnymi Interpolu i Europolu.  

Najważniejsze zadania biur SIRENE obejmują zapewnianie wymiany 
wszelkich informacji uzupełniających w celu umożliwienia państwom 
członkowskim wzajemnej konsultacji lub wzajemnego informowania się 
podczas dokonywania wpisu. Zapewniają pomoc na kolejnym etapie po 
uzyskaniu trafienia w systemie w celu umożliwienia podjęcia odpowiednich 
działań lub w przypadku niemożności podjęcia wymaganego działania (np. 
przy dodaniu zastrzeżenia). Podejmowane są również, czynności rozwią-
zywania kwestii jakości danych SIS II, czyli zatwierdzanie wpisów wycho-
dzących oraz weryfikowanie wpisów przychodzących, o ile wynika to 
z przepisów prawa krajowego. Ustala się zgodność i priorytety wpisów 
oraz przestrzega zasad dostępu do danych. 

Powyższe cele realizowane są przez poszczególne kategorie wpisów 
do SIS II, np. dotyczących osób poszukiwanych w celu ekstradycji, a także 

                                                           
34 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale…. 
35 Na podstawie art. 92 ust. 4 Konwencji Wykonawczej do Układu Schengen (KWS), 

zastąpionego z dniem 9 kwietnia 2013 roku przepisami art. 7 ust. 2 Decyzji Rady 
2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użyt-
kowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II), Dz. Urz. UE L 205 
z 2007 r., oraz Rozporządzenia (WE) 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informa-
cyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II), Dz. Urz. UE L 381 z 2006 r. 
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wydania osób na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA)36. 
Wpis dokonywany jest przez uprawniony organ na wniosek organu sądo-
wego państwa członkowskiego, które występuje o ekstradycję lub na pod-
stawie ENA. Wpisywani są również cudzoziemcy objęci odmową wjazdu 
na terytorium strefy Schengen. Wpis dokonywany jest na podstawie krajo-
wego wpisu, wynikającego z decyzji podjętych przez właściwe organy ad-
ministracyjne lub sądy zgodnie z zasadami proceduralnymi ustanowionymi 
przez prawo krajowe państwa członkowskiego37. Decyzje o wpisie mogą 
być uzasadnione zagrożeniem dla porządku publicznego, bezpieczeństwa 
publicznego lub bezpieczeństwa narodowego, jakie może stwarzać obec-
ność cudzoziemca na terytorium państwowym. Sytuacja ta może mieć 
miejsce w szczególnych przypadkach skazania cudzoziemca za przestęp-
stwo zagrożone karą pozbawienia wolności powyżej roku lub uzasadnione 
podejrzenia popełnienia poważnego przestępstwa. Decyzje mogą być 
również oparte na fakcie, że wobec cudzoziemca zastosowano następują-
ce środki: deportację, odmowę wjazdu, zakaz wjazdu czy zakaz pobytu 
z uwagi na niespełnienie przepisów dotyczących wjazdu lub pobytu cudzo-
ziemców na terytorium jednego z państw członkowskich. Kolejna kategoria 
to wpisy dotyczące osób zaginionych. Dane osób zaginionych, które po-
winny być objęte ochroną lub osób, których miejsce przebywania należy 
ustalić, są wprowadzane do SIS II na wniosek właściwego organu państwa 
członkowskiego dokonującego wpisu38. Udostępnia się również dane osób, 
które zostały wezwane do stawienia się w postępowaniu karnym w charak-
terze lub w celu przeprowadzenia innych czynności związanych z toczą-
cym się lub zakończonym postępowaniem karnym: świadków, osób, które 
powinny odbywać wyrok w sprawie karnej, w celu poniesienia odpowie-
dzialności za czyny, za które są ścigane, w celu odbycia kary pozbawienia 
wolności. Wpisy takie wprowadzane są przez uprawnione organy na wnio-
sek właściwych organów sądowych w celu poinformowania ich o miejscu 
zamieszkania lub pobytu osoby, której dotyczy wpis39. 

Aby porównać zakres sprawdzeń w SIS I i SIS II dokonywanych przez 
polskie organy uprawnione do wglądu danych, warto odwołać się do liczby 
sprawdzeń dokonanych w systemie pierwszej i drugiej generacji. W tym 
celu zostaną przedstawione trzy pełne lata działania obu systemów. 

                                                           
36  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 z 2007 r., art. 26. 

37 Rozporządzenie (WE) 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informa-
cyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II), Dz. Urz. UE L 381 z 2006 r., art.24. 

38 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 z 2007 r., art.32. 

39 Decyzja 2007/533, art.34. 
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Poszczególne rodzaje trafień odnotowanych w SIS I, (wyniki zostały 
przedstawione w tabeli nr 2), dla porównania zostały zestawione z tego 
samego rodzaju trafieniami wpisów w SIS II (wyniki zostały przedstawione 
w tabeli nr 3). 

 
Tabela 2. Dane statystyczne za okres 2008 - 2012: t rafienia odnotowane 

przez Komend ę Główn ą Policji (KGP) w ramach realizacji zada ń krajowego 
Biura SIRENE 40 

 
Akt praw-
ny41 

Rodzaj trafienia „HIT”42  
2008 2009 2010 2011 2012 wskaźnik 

roczny 

art. 9543 
 
 

Trafienia wpisów zagranicz-
nych w Polsce  

287 258 264 480 532 364 

Trafienia do wpisów Polski 
za granicą  892 1316 1207 1333 714 1092 

Razem w kr aju + zagranica  1179 1574 1471 1813 1246 1457 

art. 9644 Trafienia wpisów zagranicz-
nych w Polsce 5714 3934 4146 1724 2697 3643 

Trafienia do wpisów Polski 
za granicą 

476 741 568 728 270 557 

Razem w kr aju + zagranica  6190 4675 4714 2452 2967 4200 

art. 9745 Trafienia wpisów zagranicz-
nych w Polsce 84 67 91 94 100 87 

Trafienia do wpisów Polski 
za granicą 

28 348 305 367 319 273 

Razem w kr aju + zagranica  112 415 396 461 419 361 

art. 100 –
pojazd46 
 
 
 
 

Trafienia wpisów zagranicz-
nych w Polsce 1147 1361 1973 2725 2639 1969 

Trafienia do wpisów Polski 
za granicą 231 197 230 314 201 235 

Razem w kr aju + zagranica  1378 1558 2203 3039 2840 2204 

Wszystkie trafienia odnotow ane w 
danym roku kalendarzowym  11172 11651 14566 13020 12584 12599 

Źródło: opracowanie własne. 

 

                                                           
40 Na podstawie danych otrzymanych z Komendy Głównej Policji Wydział ds. Parla-

mentarnych i informacji publicznej Gabinet Komendanta Głównego Policji. 
41 Konwencja Wykonawcza z dnia 1990 roku 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 wspól-
nych granicach, Dz. Urz. UE L239 z 2000 r., z późń. zm. 

42 Zgodność danych wprowadzonych przez użytkownika SIS z zamieszczonym w sys-
temie wpisem. 

43 Tamże, art. 95. 
44 Tamże, art.96. 
45 Tamże, art.97. 
46 Tamże, art.100. 
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Tabela 3. Dane statystyczne za okres od 8 kwietnia 2013 do 31.12.2016:  

trafienia odnotowane przez KGP w ramach realizacji zadań krajowego Biura 
SIRENE47 

 
 

Akty 
prawne 

 
Rodzaj trafienia 
„HIT” 

 
Od 

8.04.2013 

 
2014 

 
2015 

 
2016 

 
wskaźnik 

roczny 

art. 
2648 

Trafienia wpisów 
zagranicznych w 
Polsce  

506 571 579 605 603 

Trafienia do wpisów 
Polski za granicą  1307 1258 1960 1788 1683 

Razem w kraju + 
zagranica  1813 1829 2539 2393 2286 

 
art. 
2449 
 

Trafienia wpisów 
zagranicznych w 
Polsce 

1496 1411 1472 1610 1597 

Trafienia do wpisów 
Polski za granicą 399 312 244 197 307 

Razem w kraju + 
zagranica 1895 1723 1716 1807 1904 

art. 
3250 
 
 

Trafienia wpisów 
zagranicznych w 
Polsce 

103 102 213 238 175 

Trafienia do wpisów 
Polski za granicą 

442 413 417 478 467 

Razem w kraju + 
zagranica  545 515 630 716 642 

 
art. 38 
pojazd 
51 
 

Trafienia wpisów 
zagranicznych w 
Polsce 

2763 2952 3056 3005 3140 

Trafienia do wpisów 
Polski za granicą 

292 273 312 281 309 

Razem w kraju + 
zagranica  2955 3225 3368 3286 3422 

Wszystkie trafienia odn o-
towane w danym roku 
kalendarzowym  

1402 16608 19107 24063 19729 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 

                                                           
47 Na podstawie danych otrzymanych z Komendy Głównej Policji Wydział ds. Parla-

mentarnych i informacji publicznej Gabinet Komendanta Głównego Policji. 
48 Decyzja Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, 

funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SISII), 
Dz. Urz. UE L 205 z 2007 r. 

49 Rozporządzenie (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego 8i rady z dnia 20 
grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyj-
nego Schengen drugiej generacji (SIS II), Dz. Urz. UE L 381 z 2006 r. 

50 Decyzja Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, 
funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SISII) 
Dz. Urz. UE L 205 z 2007 r. 

51 Tamże. 
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Uprawnienie do pośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informa-
tycznego w celu wglądu do danych SIS przysługuje organom samorządo-
wym właściwym w sprawach rejestracji pojazdów wyłącznie w związku 
z wykonywaniem obowiązku rejestracji pojazdów52. Wiele wpisów dotyczą-
cych osób lub pojazdów, łodzi, statków powietrznych i kontenerów, doko-
nuje się w celu przeprowadzenia niejawnej kontroli lub szczególnej kontroli 
w związku ze ściganiem przestępstwa oraz zapobieganiem zagrożeniom 
porządku publicznego lub narodowego. Wpisów takich dokonuje się zgod-
nie z prawem krajowym państwa wprowadzającego wpis53. Ujawnia się 
także charakterystyczne dane przedmiotów, które są poszukiwane w celu 
ich zajęcia lub wykorzystania w charakterze dowodów w postępowaniu 
karnym54. Procedura wpisu danych osoby ściganej w sądach powszech-
nych została opisana w dokumencie „Postępowanie w sprawach europej-
skiego nakazu aresztowania i poszukiwań międzynarodowych” Rozdziale 4 
oraz Rozdziale 5 dokumentu „Dostęp do danych Systemu Informacyjnego 
Schengen Regulaminu urzędowania sądów powszechnych”55. 

W sądach wojskowych odnajdujemy bardzo zbliżone zapisy, dotyczą-
ce procedury wpisu osoby ściganej w Rozdziale 4a Postępowanie w spra-
wach europejskiego nakazu aresztowania i poszukiwań międzynarodo-
wych oraz Rozdziale 4b, Dostęp do danych Systemu Informacyjnego 
Schengen drugiej generacji Regulaminu wewnętrznego urzędowania są-
dów wojskowych56.  
 
 

Podsumowanie 
 

SIS II to scentralizowany, wielkoskalowy system wspomagający kon-
trolę nad przepływem osób i przedmiotów na zewnętrznych granicach na-
leżących do strefy Schengen. SIS II został uzupełniony o nowe funkcje 
i możliwość wpisu nowych kategorii przedmiotów, co pozwoliło na bardziej 
kompleksową i skuteczną weryfikację tożsamości podczas kontroli na gra-
nicach zewnętrznych. Stosowanie tej funkcjonalności zalecane jest szcze-
gólnie Straży Granicznej podczas sprawdzania na granicy obywateli 

                                                           
52 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r., o udziale Rzeczpospolitej Polskiej w Systemie In-

formacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym, Dz. U. z 2014 r., poz. 
1203, art.4. 

53 Decyzja 533/2007, art.36. 
54 Tamże, art.38. 
55 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 2015 r. - Regulamin 

urzędowania sądów powszechnych, Dz. U. z 2015 r., poz. 2316, z późń. zm. 
56 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 lutego 2006 r., w sprawie orga-

nizacji sądów wojskowych oraz ustalenia regulaminu wewnętrznego urzędowania tych 
sądów, Dz. U. z 2006 r., nr 42, poz. 287 z późń. zm. 
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państw trzecich, a nie stosowanie wyrywkowej kontroli, co jest częstą prak-
tyką na lotniskach. 

SIS II jest systemem elastycznym i stale zmienianym. Bardzo ważnym 
aspektem jest zapewnienie ciągłości działania systemu. Większość państw 
strefy Schengen, w tym Polska, ma dostęp do kopii krajowej jako alterna-
tywy korzystania z centralnego SIS II. Cały czas niezbędne jest udoskona-
lanie formatu zapisu danych (m.in. odcisków palców, fotografii), żeby ich 
jakość w każdym z modułów krajowych była na wysokim poziomie. Spra-
wozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie oceny 
SIS II potwierdza, iż korzystanie z SIS II powinno być jednolite na poziomie 
wyszukiwania wpisów oraz stosowanych procedur we wszystkich pań-
stwach. 

Jednocześnie istotnym aspektem jest ochrona dostępu do wpisów 
wprowadzanych przez poszczególne państwa, w szczególności danych 
osobowych znajdujących się w systemie. Każde wejście i sprawdzenie 
danych dokonywane przez podmioty uprawnione jest odnotowywane 
w systemie. W Polsce kontrolę nad przestrzeganiem ochrony danych oso-
bowych sprawuje Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. 

Zgodnie z audytem przeprowadzonym na zlecenie Europejskiej Agen-
cji ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informa-
tycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości eu-
LISA została potwierdzona wysoka skuteczność bezpieczeństwa central-
nego SIS II. Raport Europejskiej agendy bezpieczeństwa wskazuje, że SIS 
II jest najczęściej wykorzystywanym mechanizmem wymiany informacji 
wśród krajów strefy Schengen57, skutecznym w walce z terroryzmem, zor-
ganizowaną przestępczością, handlem ludźmi, poszukiwaniem osób zagi-
nionych lub skradzionych przedmiotów. Nie bez znaczenia są również 
koszty utworzenia systemu, jego utrzymania i rozbudowy. Zgodnie z da-
nymi Komisji Europejskiej koszty funkcjonowania SIS II są wielokrotnie 
niższe niż przywrócenie kontroli na granicach wewnętrznych. SIS II zgod-
nie z danymi raportów Komisji Europejskiej to bardzo skuteczne narzędzie 
eliminacji zagrożeń związanych z bezpieczeństwem, przestępczością 
transgraniczną i migracjami. 

Pomimo licznych wymienionych zalet, jedną z istotnych wad SIS II, jest 
brak możliwości pobierania próbek DNA, uznawanego w literaturze przed-
miotu za najbardziej niezawodny sposób identyfikacji osób. Wskazywaną 
główną przeszkodą wprowadzenia tej metody, są wysokie koszty takich 
działań. 

Korzyścią dla Polski wynikającą z faktu przystąpienia do strefy Schen-
gen jest ściślejsza współpraca służb poszczególnych państw odpowie-

                                                           
57 Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej i Rady Przy-

wrócenie strefy Schengen – Plan działania. Bruksela, 4.3.2016 COM(2016) 120 final. 
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dzialnych za zapewnienie obywatelom szeroko rozumianego bezpieczeń-
stwa, w tym zwalczanie i zapobieganie przestępczości, wprowadzenie 
środków kompensacyjnych zniesienia kontroli granicznych: nowoczesnych 
technologii i systemów informatycznych (SIS i VIS) oraz wprowadzenie 
zaawansowanych technicznie fizycznych narzędzi ochrony  zewnętrznych 
granic. Należą do nich stosowane przez funkcjonariuszy Straży Granicz-
nej: kamery z modemem GSM, systemy optoelektroniczne, ultradźwiękowe 
czytniki linii papilarnych, śmigłowce, bezzałogowe statki latające, Zautoma-
tyzowany System Radarowego Nadzoru Polskich Obszarów Morskich. 
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MAKING USE OF THE SECOND GENERATION SCHENGEN 

INFORMATION SYSTEM (SISII) IN POLAND, 
AS AN ELEMENT OF THE PROTECTION  

OF EXTERNAL EU BORDERS 
 
Managing the external EU borders in not limited to only physical secu-

rity measures, which are at the disposal of the Border Guard officers: GSM 
cameras, optoelectronic systems, ultrasonic fingerprint readers, helicop-
ters, and unmanned aerial vehicles (UAVs). One of the tools developed 
on the basis of the Schengen Agreement’s legislative legacy is the Schen-
gen Information System (SIS). In the literature, it is described as a com-
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pensatory element introduced due to the abolition of internal border con-
trols between Schengen member states. The system is continuously al-
tered and improved. The currently functioning Schengen Information Sys-
tem (SISII) is used by courts, prosecutor’s offices, border guard, customs 
service, police, and authorities responsible for implementing regulations 
related to the relocation of third states’ citizens and the exchange of infor-
mation on, e.g. missing or wanted people, or people who have been de-
nied right of entry and right to stay.  

 
Keywords:  Schengen Information System, EU external borders, Na-

tional Information System, border protection compensatory measures 
 


