
DECYZJA NR 310
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 11 października 2019 r.

zmieniająca decyzję w sprawie procedur postępowania w przypadku odnalezienia osoby lub przedmiotu 
na skutek wglądu do danych SIS

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.1)) 
postanawia się, co następuje:

§ 1. W decyzji nr 137 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie procedur 
postępowania w przypadku odnalezienia osoby lub przedmiotu na skutek wglądu do danych SIS (Dz. Urz. KGP 
poz. 34 oraz z 2016 r. poz. 56) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3:

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) formularz tożsamości przywłaszczonej – formularz wypełniany danymi osoby pokrzywdzonej 
przywłaszczeniem tożsamości, zawierający jej dane osobowe;”,

b) w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) pismo informujące o odnalezieniu osoby poszukiwanej w celu ustalenia miejsca pobytu - pismo 
informujące o odnalezieniu osoby poszukiwanej w celu ustalenia miejsca pobytu, której dane znajdują się 
w SIS.”;

2) w § 4 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) pismem informującym o odnalezieniu osoby poszukiwanej w celu ustalenia miejsca pobytu, którego 
wzór stanowi załącznik nr 7 do decyzji.”;

3) w załączniku nr 1 do decyzji wprowadza się następujące zmiany:

a) w części zatytułowanej „III. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ODNALEZIENIA 
NA SKUTEK WGLĄDU DO DANYCH SIS CUDZOZIEMCA, KTÓREGO DANE ZOSTAŁY 
WPROWADZONE DO SIS DLA CELÓW ODMOWY WJAZDU NA OBSZAR SCHENGEN 
(art. 24 rozporządzenia)” w ust. 2 uchyla się pkt 5,

b) w części zatytułowanej „IV. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ODNALEZIENIA 
NA SKUTEK WGLĄDU DO DANYCH SIS OSOBY POSZUKIWANEJ JAKO ZAGINIONA 
(art. 32 decyzji)” w ust. 3 uchyla się pkt 4,

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 125, 1091, 1556, 1608, 
1635 i 1726
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c) w części zatytułowanej „V. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ODNALEZIENIA NA 
SKUTEK WGLĄDU DO DANYCH SIS OSOBY POSZUKIWANEJ W CELU USTALENIA 
MIEJSCA POBYTU (art. 34 decyzji)”:

- w ust. 1:

- - pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) odpowiednio:

a) wypełnić formularz odnalezienia osoby - w przypadku wpisu danych osoby do SIS 
dokonanego przez inne państwo członkowskie albo

b) sporządzić pismo informujące o odnalezieniu osoby poszukiwanej w celu ustalenia miejsca 
pobytu - w przypadku wpisu danych osoby do SIS dokonanego przez polski sąd albo 
prokuraturę.”,

- - pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) przekazać wypełniony formularz odnalezienia osoby albo pismo informujące o odnalezieniu osoby 
poszukiwanej w celu ustalenia miejsca pobytu dyżurnemu właściwej jednostki organizacyjnej Policji.”,

- ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dyżurny właściwej jednostki organizacyjnej Policji jest obowiązany:

1) zweryfikować poprawność wypełnienia formularza odnalezienia osoby albo pisma informującego 
o odnalezieniu osoby poszukiwanej w celu ustalenia miejsca pobytu oraz zweryfikować zgodność 
zawartych w nich treści z danymi z SIS;

2) potwierdzić wyżej wskazaną weryfikację poprzez złożenie podpisu na formularzu odnalezienia osoby 
albo piśmie informującym o odnalezieniu osoby poszukiwanej w celu ustalenia miejsca pobytu;

3) niezwłocznie przesłać:

a) formularz odnalezienia osoby do Biura SIRENE, za pośrednictwem faksu lub poczty 
elektronicznej – w przypadku wpisu danych osoby do SIS dokonanego przez inne państwo 
członkowskie,

b) pismo informujące o odnalezieniu osoby poszukiwanej w celu ustalenia miejsca pobytu 
właściwemu sądowi albo prokuraturze, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej – 
w przypadku wpisu danych osoby do SIS dokonanego przez polski sąd albo prokuraturę.”,

d) w części zatytułowanej „VI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ODNALEZIENIA 
NA SKUTEK WGLĄDU DO DANYCH SIS OSOBY LUB PRZEDMIOTU, KTÓRYCH DANE 
ZOSTAŁY WPROWADZONE DO SIS W CELU NIEJAWNEJ KONTROLI LUB SZCZEGÓLNEJ 
KONTROLI (art. 36 decyzji)”:

- w ust. 3:

- - pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) Biuru SIRENE - w przypadku wpisu danych osoby lub przedmiotu do SIS na potrzeby 
niejawnego nadzorowania lub kontroli dokonanego przez inne państwo członkowskie albo na 
wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Służby 
Wywiadu Wojskowego, Straży Granicznej albo Żandarmerii Wojskowej;”,

- - uchyla się pkt 4,

e) w części zatytułowanej „VII. PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ODNALEZIENIA 
NA SKUTEK WGLĄDU DO DANYCH SIS PRZEDMIOTU POSZUKIWANEGO W CELU ZAJĘCIA 
LUB WYKORZYSTANIA JAKO DOWÓD W POSTĘPOWANIU KARNYM (art. 38 decyzji)” 
w ust. 2 uchyla się pkt 4;
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4) w załączniku nr 2 do decyzji i w załączniku nr 6 do decyzji w tabeli w wersie „Odbiorca” skreśla się „Biuro 
SIRENE Polska, KGP Warszawa”;

5) dodaje się załącznik nr 7 do decyzji w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2. Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

  

Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji

nadinsp. Dariusz AUGUSTYNIAK
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Wzór pisma informującego o odnalezieniu na skutek wglądu do danych SIS osoby poszukiwanej 

przez polską prokuraturę albo sąd w celu ustalenia miejsca pobytu na podstawie art. 34 decyzji 

Rady 2007/533/WSiSW 

  
WYPEŁNIĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ LUB DRUKOWANYMI LITERAMI 

 
 
nazwa jednostki organizacyjnej Policji       miejscowość, data 
sygn. sprawy      
         _______________________ 

                  (dane sądu albo prokuratury) 
 
 

 
 Uprzejmie informuję, iż w dniu__________________________ o godz. ________________ 
           (data)                                  (godzina) 
w_______________________________________________________________________________ 
              (nazwa miejscowości) 
funkcjonariusze z __________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
               (nazwa jednostki organizacyjnej Policji) 
 

odnaleźli na skutek wglądu do danych SIS osobę poszukiwaną w celu ustalenia miejsca pobytu  
(art. 34 decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 roku w sprawie utworzenia, 
funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II)): 
________________________________________________________________________________, 
    (imię/imiona i nazwisko, nazwisko rodowe, data urodzenia, miejsce urodzenia)   
 

________________________________________________________________________________, 
     (seria/numer posiadanego dokumentu tożsamości)     
 
_______________________________________________________________________________________________________________________ 
     (numer identyfikacyjny Schengen) 

 
 W toku podjętych czynności ustalono/nie ustalono miejsce/a1 zamieszkania lub pobytu osoby:  
________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________ 
 (adres korespondencyjny/przyczyna braku ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu osoby/dodatkowe ustalenia) 
 
 
 
 
 
 
             ............................................................................................... 

        (pieczęć i podpis dyżurnego jednostki organizacyjnej Policji) 

                                                
1 Niepotrzebne skreślić 

Załącznik do decyzji nr 310

Komendanta Głównego Policji

z dnia 11 października 2019 r.
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