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1 WPROWADZENIE 

Program dostosowania Organów Administracji Państwowej do współpracy z Systemem In-

formacyjnym Schengen (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS) wersja 3.1 (MasterPlan SIS 

II i VIS PL wer. 3.1) stanowi rozwinięcie zapisów rozdziału II pt. „System Informacyjny Schen-

gen” dokumentu „Plan Działania w zakresie wdrażania dorobku prawnego Schengen w Polsce - 

(Poland - Schengen Action Plan)”. Schengen Action Plan został przyjęty 15 sierpnia 2001 r. przez 

Komitet Integracji Europejskiej, a jego ostatnia aktualizacja miała miejsce w sierpniu 2005 r.  

MasterPlan SIS II i VIS PL wersja 3.1 stanowi zaktualizowaną wersję dokumentu MasterPlan 

SIS II i VIS PL wer. 3.0 zaakceptowanego przez Komitet Europejski Rady Ministrów 13 września 

2005 r. Korzysta również z dokumentu „Program dla uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej 

w realizacji Tytułu IV Konwencji Wykonawczej Schengen (MasterPlan SIS II PL) wersja 2.4”, 

zatwierdzonego 2 listopada 2004 r. przez Radę Ministrów.  

Podstawą do działań w zakresie VIS będzie dokument roboczy „Proces wizowy w Polsce – 

Współpraca z VIS i SIS II” wer. 4.14  z dnia 25 kwietnia 2005 (opracowany przez URiC i MSZ) 

oraz MASTERPLAN VISION z dnia 22 stycznia 2004 (zatwierdzony przez Radę Ministrów jako 

załącznik do MasterPlanu SIS II PL wer.2.4). Aktualizacja wyżej wymienionych dokumentów 

w charakterze suplementu do MasterPlanu zostanie przygotowana przez Biuro Pełnomocnika Rzą-

du we współpracy z instytucjami biorącymi udział w procesie wizowym w terminie 45 dni od daty 

zatwierdzenia niniejszego dokumentu. 

1.1 Cel i zakres dokumentu 

Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie aktualnego planu kluczowych działań 

zmierzających do wdrożenia w Polsce SIS II i VIS w taki sposób, aby po zatwierdzeniu przez Radę 

Ministrów, stanowił zaktualizowaną podstawę budowy Polskiego Komponentu Systemu Infor-

macyjnego Schengen II i Systemu Informacji Wizowej (PK SIS II i VIS). 

MasterPlan SIS II i VIS PL zawiera koncepcję implementacji Systemu Informacyjnego 

Schengen II i Systemu Informacji Wizowej w Polsce. Wskazuje:  

 Cel strategiczny, cele operacyjne i związane z nimi zbiory zadań. 

 Organy administracji państwowej odpowiedzialne za realizację ww. zadań.  

 Mechanizmy zarządzania Programem.  

 Główne ryzyka Programu. 
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  Stan prac w zakresie implementacji Polskiego Komponentu SIS II i VIS jest okresowo mo-

nitorowany. Wyniki tych działań zawarte są w sukcesywnie opracowywanych raportach:  

− „Raport o stanie przygotowań Organów Administracji Państwowej do współpracy z Sys-

temem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS)” z 

dnia 25 lipca 2005 r., wersja 1.2.  

− „Raport o postępach prac Przygotowania Organów Administracji Państwowej do współ-

pracy z Systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej 

(VIS)” za okres od 25 lipca do 31 października 2005r. z dnia 7 grudnia 2005 r., wersja 

2.0. 

− aktualnie finalizowany jest „Raport o postępach prac za okres od 1 listopada 2005r. do 

31 stycznia 2006 r. oraz stan przygotowania Organów Administracji Państwowej do 

współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wi-

zowej (VIS) na dzień 31 stycznia 2006 r.”. 

Raporty te zawierają zestawienie projektów realizowanych w ramach Programu 

przygotowania Organów Administracji Państwowej do współpracy z Systemem Informacyjnym 

Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS). Opis stanu każdego projektu obejmuje 

m.in. takie informacje, jak: realizator projektu, zakres i stan realizacji projektu, daty rozpoczęcia i 

zakończenia, zaplanowane i/lub poniesione nakłady, źródła finansowania oraz ocenę ryzyk Progra-

mu. 

 Niniejsza aktualizacja MasterPlanu SIS II i VIS PL uwzględnia postęp prac i zidentyfikowane 

w ww. raportach ryzyka, które pojawiły się w procesie realizacji Programu. Ryzyka te dotyczą 

w szczególności obszaru zarządzania przedsięwzięciem oraz warunków i zasad funkcjonowania 

Polskiego Komponentu SIS II i VIS. 
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1.2  Przyjęta terminologia i skróty 

Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto następującą terminologię i skróty: 

 Baza Danych Krajowego Systemu Informacyjnego (BD KSI) - zbiór danych w formie elek-

tronicznej, pozyskany z centralnych systemów Użytkowników Instytucjonalnych i od Użyt-

kowników Indywidualnych, na potrzeby kontroli granicznej, kontroli celnej, kontroli legalności 

pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także na potrzeby innych po-

stępowań prowadzonych na podstawie ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych. 

 Biuro Pełnomocnika Rządu – komórki organizacyjne Władzy Wdrażającej Program Współ-

pracy Przygranicznej PHARE, dedykowane do zapewnienia merytorycznej, organizacyjno-

prawnej, technicznej i kancelaryjno-biurowej obsługi Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygo-

towania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym 

Schengen (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS)1.  

 Biuro SIS i VIS – jednostka lub komórka organizacyjna organu administracji państwowej, któ-

ra zapewnia właściwym organom dostęp do SIS i VIS2 oraz w imieniu tego organu sprawuje 

nadzór nad realizacją zadań związanych z SIS i VIS w jednostkach organizacyjnych wykorzy-

stujących przedmiotowe systemy.  

 Biuro SIRENE - jednostka lub komórka organizacyjna organu administracji państwowej 

utworzona zgodnie z wymogami art. 92 ust. 43 oraz art. 108 KWS, realizująca zadania polega-

jące m.in. na wymianie dodatkowych informacji dotyczących danych przetwarzanych w SIS, z 

innymi państwami obszaru Schengen, zgodnie z Podręcznikiem SIRENE4 (Supplementary In-

                                                 
1Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu 
do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II 
(SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS) - Dz.U. z 2004, Nr.281, poz. 2788, zm. Dz.U. z 2005, Nr.48 poz. 449, 
Dz.U. z 2005, Nr.196 poz. 1629 
2 W ramach obowiązujących podstaw prawnych (KWS), funkcje Biura SIS oraz Biura SIRENE realizowane są na pod-
stawie art. 108 oraz art. 92 ust.4 w różnych formach organizacji. W połowie 2006 r. planowane jest ustanowienie ram 
prawnych dla SIS II na poziomie europejskim. Zgodnie z projektami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
oraz Decyzji Rady Unii Europejskiej w sprawie utworzenia, działania i wykorzystania Systemu Informacyjnego Schen-
gen drugiej generacji (SIS II) [COM(2005) 230 final oraz COM (2005) 236 final], planowane jest zastąpienie art. 108 
KWS przez artykuł 7 pt. Krajowe Biuro SIS i władze SIRENE (Ust. 1 dotyczy utworzenia Biura SIS, natomiast ust. 2 – 
władz SIRENE) wspomnianych projektów aktów prawnych. Także projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie Systemu Informacji Wizowej (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy Państwami Członkowskimi na 
temat wiz krótkoterminowych [COM(2004) 835 final] przewiduje w art.24 ust.2 powołanie organu krajowego zapew-
niającego dostęp do VIS.   
3 Przepis wprowadzony Decyzją Rady Unii Europejskiej z dnia 24.02.2005 r. (OJ L 068 z 15.03.2005 r.).  
4 Obecnie nie został jeszcze opracowany Podręcznik SIRENE dostosowany do obsługi SIS II. Ostatnia wersja podręcz-
nika SIRENE dotyczy Biura SIRENE działającego w ramach SIS 1+ na bazie KWS. 
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formation Request at the National Entry - Dodatkowe Żądanie Informacji na Wejściu Narodo-

wym SIS). 

 Centralny Organ Wizowy (COW) – organ wyznaczony przez Państwo Członkowskie do pro-

wadzenia konsultacji wizowych VISION, o których mowa w art. 17 ust. 2 KWS oraz pkt. 

2 rozdziału II Wspólnej Instrukcji Konsularnej na temat wiz dla misji dyplomatycznych i urzę-

dów konsularnych1  

 Centralny Węzeł Polskiego Komponentu SIS II i VIS (CW PK SIS II i VIS) - podsystem 

informacyjny stanowiący część infrastruktury technicznej i organizacyjnej Krajowego Systemu 

Informacyjnego, mający na celu zapewnienie przepływu informacji pomiędzy planowanymi 

Centralnymi Systemami SIS II (CS-SIS) i VIS (CS-VIS), bazą danych KSI, NK SIS II,  za po-

średnictwem Integratora Danych Użytkowników z systemami centralnymi użytkowników in-

stytucjonalnych.  

 Ewaluacja Schengen – kontrola i ocena przygotowania organów administracji państwowej do 

pełnej realizacji dorobku Schengen, w tym do współpracy z SIS II i VIS, przeprowadzana 

przez ekspertów narodowych reprezentujących 15 z 25 państw członkowskich. Eksperci ci po 

dokonaniu kontroli i oceny w wyżej wymienionym zakresie przedstawiają swoje rekomendacje 

Radzie Unii Europejskiej, która za zgodą wszystkich państw uczestniczących w porozumieniu 

Schengen, jest władna podjąć decyzję o włączeniu Polski do obszaru Schengen. 

 Integrator Danych Użytkowników (IDU ) – Wydzielona część CW PK SIS II i VIS, która 

komunikuje poszczególne systemy centralne UI oraz UIn z BD KSI i NK SIS II. 

 Kopia Techniczna (KT SIS II) – aktualna kopia Narodowej Kopii (NK SIS II). Może być 

przeznaczona do usprawnienia eksploatacji w określonym wcześniej zakresie na niższym 

szczeblu organizacyjnym Polskiego Komponentu SIS II i VIS. Możliwe jest, na jej bazie, two-

rzenie plików indeksowo-adresowych przyspieszonego dostępu dla poszczególnych Central-

nych Systemów Użytkowników Instytucjonalnych (UI).  

 Krajowy System Informatyczny (KSI) – to prowadzony w formie elektronicznej zbiór da-

nych na potrzeby kontroli granicznej, kontroli celnej, kontroli legalności pobytu cudzoziemców 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także na potrzeby innych postępowań prowadzo-

nych na podstawie ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych2. Posiada funkcjonal-

                                                 
1 Dz.Urz.UE C 326/01 z 22.12.2005 
2 Zgodnie z art.4 pkt.8 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji krymi-
nalnych oraz o Krajowym Systemie Informatycznym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. 
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ność (oprogramowanie i oprzyrządowanie) umożliwiającą realizację zadań przewidzianych w 

aktach prawnych. Zapewnia współpracę z systemami centralnymi Użytkowników Instytucjo-

nalnych, infrastrukturą teleinformatyczną Biura SIS i VIS, Biura SIRENE oraz obsługę użyt-

kowników indywidualnych. Umożliwia współpracę z systemami działającymi poza Polską na 

podstawie odrębnych uregulowań prawnych. 

 Moduł Teleinformatyczny CS SIS II i VIS - wydzielona część CW PK SIS II i VIS, która 

komunikuje BD KSI  z CS-SIS II i CS-VIS i aktualizuje NK SIS II. 

 Narodowa Kopia (NK SIS II) – aktualna pełna kopia bazy danych SIS II umiejscowiona na 

terytorium Państwa Członkowskiego UE (przeznaczona wyłącznie do odczytu). 

 Narodowy Interfejs SIS II (NI-SIS) - rozwiązanie sprzętowo-programowe umieszczone fi-

zycznie w CW PK SIS II i VIS, a dostarczone i utrzymywane przez Komisję Europejską – 

umożliwiające wymianę informacji pomiędzy KSI przy udziale Modułu Teleinformatycznego 

CS-SIS i VIS, a CS-SIS. 

 Narodowy Interfejs VIS (NI-VIS) - rozwiązanie sprzętowo-programowe umieszczone fizycz-

nie w CW PK SIS II i VIS, a dostarczone i utrzymywane przez Komisję Europejską – umożli-

wiające wymianę informacji pomiędzy pomiędzy KSI przy udziale Modułu Teleinformatycz-

nego CS-SIS i VIS, a CS-VIS. 

 Pełnomocnik Rządu – Pełnomocnik Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji 

Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen (SIS II) i Systemem Infor-

macji Wizowej (VIS)1 

 Polski Komponent SIS II i VIS (PK SIS II i VIS) - system informacyjny obejmujący KSI 

wraz z CW PK SIS II i VIS, użytkowników indywidualnych, sieć teleinformatyczną MSWiA, 

systemy centralne użytkowników instytucjonalnych, w tym sieci teleinformatyczne UI i stacje 

dostępowe wraz z użytkownikami końcowymi oraz infrastruktury teleinformatyczne polskiego 

Biura SIRENE oraz Biura SIS i VIS, włączając w to ich wzajemne relacje, rozumiany jako ca-

łość infrastruktury technicznej, prawnej i organizacyjnej wraz z niezbędnym personelem, reali-

zujący dorobek prawny Tytułu IV Konwencji Wykonawczej Schengen oraz umożliwiający re-

                                                                                                                                                                  
Nr 81, poz. 731, Nr 89, poz. 804, z 2003 r. Nr 124, poz. 1153, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 142, poz. 
1380, z 2004 r. Nr 179,  poz. 1842, z 2005 r. Nr 183, poz. 1537) 
1 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu 
do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II 
(SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS) - Dz.U. z 2004, Nr.281, poz. 2788, zm. Dz.U. z 2005, Nr.48 poz. 449, 
Dz.U. z 2005, Nr.196 poz. 1629 
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alizację zadań Systemu Informacji Wizowej, stosownie do funkcjonalności wdrożonej przez 

Komisję Europejską. 

 Program - w niniejszym opracowaniu rozumiany jako zbiór działań i projektów niezbędnych 

dla dostosowania organów administracji państwowej do współpracy z Systemem Informacyj-

nym Schengen (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS) zwany również MasterPlanem 

SIS II i VIS PL. 

 Projekt – niepowtarzalny zbiór powiązanych ze sobą działań, zmierzających do osiągnięcia 

założonego celu, posiadających z góry zaplanowany początek i koniec oraz ograniczone koszty 

i zasoby.  

 Rejestr Zdarzeń KSI (RZ KSI ) - zbiór danych w formie elektronicznej, przechowujący adno-

tacje o wszystkich transakcjach zewnętrznych KSI. 

 Ryzyko - prawdopodobieństwo, że określone zagrożenie doprowadzi do powstania opóźnień, 

strat lub zniszczeń zasobów, przy czym na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto, iż ryzy-

ko może być wysokie, umiarkowane lub niskie. 

 Ryzyko niskie - ryzyko, które nie powinno spowodować istotnych szkód oraz zaburzyć reali-

zacji przygotowań organów administracji państwowej do współpracy z SIS II i VIS, jednak 

powinno być rozpatrzone w przypadku definiowania kolejnych działań i formułowania nowych 

wymagań lub założeń w ramach przygotowań. 

 Ryzyko umiarkowane - ryzyko, które może spowodować szkody oraz zaburzyć realizację za-

dań związanych z przygotowaniami organów administracji państwowej do współpracy z SIS II 

i VIS, ale nie powinno uniemożliwiać ich wykonania, w przypadku, kiedy niezwłocznie zosta-

ną zintensyfikowane działania w przedmiotowym zakresie. 

 Ryzyko wysokie - ryzyko, które może spowodować istotne, realne szkody oraz znacząco zabu-

rzyć lub uniemożliwić realizację przygotowań organów administracji państwowej do współ-

pracy z SIS II i VIS oraz w ten sposób zagrozić pozytywnemu przejściu ewaluacji, z uwagi na 

wysokie prawdopodobieństwo niezrealizowania wskazanych zadań. 

 s-TESTA (Secured Trans-European Services for Telematics between Administrations) – pla-

nowana do wybudowania dedykowana sieć szkieletowa do przesyłania informacji niejawnych 

przewidziana do wykorzystywania między innymi dla potrzeb systemów SIS II i VIS. 
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 Sieć teleinformatyczna MSWiA - sieć szkieletowa MSWiA, łącząca systemy centralne orga-

nów administracji państwowej uprawnionych do współpracy z SIS II i/lub VIS, a także syste-

my teleinformatyczne Biura SIS i VIS oraz Biura SIRENE z KSI. 

 System centralny (SC) - właściwy z punktu widzenia współpracy z SIS II i/ lub VIS, system 

teleinformatyczny użytkownika instytucjonalnego wspierający realizację zadań ustawowych, 

planowany do wykorzystania przez organ administracji do współpracy z SIS II i/lub VIS. 

 System Informacji Wizowej (Visa Information System - VIS) - centralny system bazy danych 

Unii Europejskiej o aplikacjach wizowych (CS-VIS) służący do wymiany informacji wizowej 

pomiędzy Państwami Członkowskimi Unii Europejskiej, budowany na mocy Decyzji Rady 

2004/512/WE ustanawiającej System Informacji Wizowej (VIS) z 8 czerwca 2004 r1. 

 System Informacyjny Schengen (Schengen Information System - SIS) - system informacyjny 

utworzony zgodnie z postawieniami tytułu IV Konwencji Wykonawczej Schengen (KWS), dla 

wprowadzenia w życie decyzji dotyczących przepływu osób i towarów w ramach terytoriów 

państw objętych porozumieniem z Schengen. Obecnie eksploatowaną wersją Systemu Infor-

macyjnego Schengen jest SIS 1+. Planowane jest zastąpienie obecnie używanego systemu im-

plementacją SIS drugiej generacji, zwanej SIS II. 

 System Informacyjny Schengen drugiej generacji (SIS II) – System Informacyjny Schengen 

drugiej generacji, opracowywany przez Komisję Europejską na podstawie Rozporządzenia Ra-

dy (WE) nr 2424/2001 oraz Decyzji Rady 2001/886/JHA z dn. 6 grudnia 2001 w sprawie roz-

woju Systemu  Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II).  

 Użytkownik indywidualny (UIn) - użytkownik końcowy korzystający z aplikacji udostępnia-

nych bezpośrednio przez CW PK SIS II i VIS w zakresie dostępu do zasobów CS-SIS oraz CS-

VIS. 

 Użytkownik instytucjonalny (UI) - instytucja administracji publicznej, która jest uprawniona 

do współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i/ lub z Systemem Informacji Wizowej. 

 Użytkownik końcowy (UK) - osoba fizyczna posiadająca określone prawa dostępu do SIS II 

i/ lub VIS nadane przez użytkownika instytucjonalnego w ramach posiadanych uprawnień usta-

wowych i korzystająca ze stacji dostępowej (stacjonarnej i/ lub mobilnej) w zakresie dostępu 

do SIS II i/ lub VIS. 

                                                 
1 Dz. Urz. L 213/2004 
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 VISION (Visa Inquiry Open Border Network) - system konsultacji wizowych prowadzonych 

na podstawie art. 17 ust. 2 Konwencji Wykonawczej Schengen, decyzji Komitetu Wyko-

nawczego Schengen z 14 grudnia 1993 r.1 oraz punktu 2 rozdziału II Wspólnej Instrukcji Kon-

sularnej. 
 

Pozostałe określenia użyte w opracowaniu należy rozumieć zgodnie z powszechnie akcepto-

walną nomenklaturą w dziedzinie problemu. Istotnym elementem porządkującym terminologię 

SIS/VIS będzie Słownik Referencyjny SIS/VIS. Będzie obejmował możliwie wszystkie specjali-

styczne pojęcia z zakresu SIS/VIS w języku polskim i angielskim. Powinien uwzględniać zasady 

leksykografii, tworzenia słowników tematycznych, związków wyrazowych, typowych wyrażeń 

idiomatycznych i żargonowych, akronimów itp. Szczególnie istotną będzie zasada hierarchizacji 

słownictwa i zbudowania struktury znaczeniowej wyrazów, z rozróżnieniem między "kategoriami"  

i "wyrazami hasłowymi". Zasadnym wydaje się, aby powstały Zintegrowany Słownik SIS/VIS 

(Integrated SIS/VIS Dictionary) stanowił załącznik do podręcznika dla użytkowników końcowych. 

 

1.3  Dokumenty związane 

Poniżej przedstawiono listę dokumentów związanych z przedmiotem niniejszego dokumentu 

i tym samym z przygotowaniami organów administracji państwowej do współpracy z SIS II i VIS: 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20.12.2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocni-

ka Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy 

z Systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS) -  

Dz.U. z 2004, Nr.281, poz. 2788, zm. Dz.U. z 2005, Nr.48 poz. 449, Dz.U. z 2005, Nr.196 

poz. 1629. 

 Raport o postępach prac w ramach przygotowań Organów Administracji Państwowej do 

współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizo-

wej (VIS) z dnia 12 grudnia 2005 r., wersja 2.0. 

 Raport o stanie przygotowań Organów Administracji Państwowej do współpracy z Syste-

mem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS)” z dnia 

25 lipca 2005 r., wersja 1.2. 

                                                 
1 SCH/Com-ex (93) 18 rev 1 
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 Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Systemu Informacji 

Wizowej (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy Państwami Członkowskimi na temat wiz 

krótkoterminowych COM(2004) 835 final. 

 Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia, działania 

i wykorzystania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) - COM(2005) 

236 final. 

 Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczący dostępu do Systemu 

Informacyjnego Schengen (SIS II) przez organy Państw Członkowskich odpowiedzialne za 

wydawanie dokumentów rejestracyjnych pojazdów - COM(2005) 237 final. 

 Projekt Decyzji Rady w sprawie utworzenia, działania i wykorzystania Systemu Informa-

cyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) - COM(2005) 230 final. 

 Program dla uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w realizacji Tytułu IV Konwencji Wy-

konawczej Schengen (MasterPlan SIS II PL) wersja 2.4, zatwierdzony przez Radę Mini-

strów dnia 2 listopada 2004 r. 

 Program dostosowania Organów Administracji Państwowej do współpracy z Systemem In-

formacyjnym Schengen (SIS II) i Systemem Informacji Wizowej (VIS), MasterPlan SIS II 

i VIS PL wersja 3.0, akceptowany przez Komitet Europejski Rady Ministrów dnia 13 wrze-

śnia 2005 r. 

 Plan Działania w zakresie wdrażania dorobku prawnego Schengen w Polsce (Poland - 

Schengen Action Plan), sierpień 2005. 

 Konwencja Wykonawcza z 19 czerwca 1990 r. 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 L 239/19 z 22 września 2000 r. znowelizowana Rozporządze-

niem Rady (WE) 871/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 oraz Decyzją Rady 2005/211/WSiSW z 

dnia 24 lutego 2005 dotyczących wprowadzenia kilku nowych funkcji do Systemu Informa-

cyjne-go Schengen, a także Rozporządzeniem (WE) 1160/2005 Parlamentu  Europejskiego i  

Rady z dnia 6 lipca 2005 r. zmieniającego Konwencję wykonawczą do Układu z Schengen, 
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w zakresie dostępu służb odpowiedzialnych w Państwach Członkowskich za wydawanie 

świadectw rejestracji pojazdów do Systemu Informacyjnego Schengen 

 Decyzja Rady nr 2004/512/WE z dnia 8 czerwca 2004 r. w sprawie ustanowienia Wizowego 

Systemu Informacyjnego (VIS). 

 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2424/2001 z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie rozwoju Sys-

temu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II).  

 Decyzja Rady z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schen-

gen drugiej generacji (SIS II) - 2001/886/WSiSW. 

 Communication from the Commission to the Council and the European Parliament of 

11 December 2003 - Development of the Schengen Information System II and possible syn-

ergies with a future Visa Information System (VIS)1 - COM(2003) 771 final. 

 Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwiększe-

nia skuteczności, interoperacyjności i efektu synergii wynikającego ze współdziałania euro-

pejskich baz danych w dziedzinie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych - COM(2005) 597 

final. 

 Deklaracja Ministrów Spraw Wewnętrznych Państw Grupy Wyszehradzkiej - Bruksela, 

19 lipca 2004 r. 

 Akt dotyczący warunków przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki 

Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki 

Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej oraz dostoso-

wań w Traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej. 

 Zarządzenie nr 91 Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2002 r. (z późn. zm.). w sprawie 

powołania Międzyresortowego Zespołu do Spraw Przygotowania Organów Administracji 

Rządowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen. 

 Zarządzenie nr 75 Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 12 sierpnia 2004 r. (z późn. zm) w 

sprawie Międzyresortowego Zespołu do Spraw Wykorzystania Środków w Ramach Fundu-

szu Schengen oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

                                                 
1 Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego – Rozwój Systemu Informacyjnego Schengen II i możliwe 

synergie z przyszłym Systemem Informacji Wizowej (VIS). Dokument niedostępny w polskiej wersji językowej. 
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 Decyzja Nr 60 Ministra SWiA z dnia 1 czerwca 2005r. w sprawie powołania Pełnomocnika 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Koordynatora Programu SIS II. 

 Decyzja Nr 26 Ministra SWiA z dnia 16 marca 2005 zmieniającą decyzję w sprawie utwo-

rzenia państwowej jednostki budżetowej – Władza Wdrażająca Program Współpracy Przy-

granicznej PHARE 

 Program Indykatywny 2005 („Schengen Facility” Art.35 of Accesion Act Indicaive Sched-

ule 2005 of theRepublic of Poland) 

 Ustawa z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji 

kryminalnych oraz o Krajowym Systemie Informatycznym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 110, poz. 

1189, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 81, poz. 731, Nr 89, poz. 804, z 2003 r. Nr 124, poz. 

1153, Nr 128, poz. 1175, Nr 137, poz. 1302, Nr 142, poz. 1380, z 2004 r. Nr 179,  poz. 

1842, z 2005 r. Nr 183, poz. 1537. 
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CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU 2 

2.1 Uwarunkowania prawne 

 

Układ z Schengen podpisany 14 czerwca 1985 r. stworzył prawną podstawę dla stopniowej 

likwidacji kontroli granicznych na granicach wewnętrznych państw - stron. Kwestie te zostały 

szczegółowo uregulowane w Konwencji Wykonawczej z 19 czerwca 1990 r. 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 granicach1 (zwanej dalej Konwencją Wykonawczą Schengen, KWS). Tytuł IV KWS 

(artykuły 92 – 119) stanowi podstawę prawną dla utworzenia i funkcjonowania Systemu Informa-

cyjnego Schengen2. Pozwala właściwym organom Państw Członkowskich, poprzez procedurę au-

tomatycznego wyszukiwania danych, na dostęp do informacji dotyczących osób i mienia. Umożli-

wia to z jednej strony urzeczywistnienie traktatowej swobody przepływu osób, z drugiej zaś ułatwia 

utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa na obszarze objętym tą swobodą.  

SIS wykorzystuje się w szczególności przy: 

− kontroli granicznej i celnej na granicach zewnętrznych, 

− kontroli policyjnej i celnej na terytorium kraju,  

− wydawaniu wiz i zezwoleń na pobyt,  

− współpracy policyjnej i sądowej w sprawach karnych.  

  

 Dorobek Schengen3 obejmujący także SIS został włączony w instytucjonalne i prawne ramy 

Unii Europejskiej dnia 1 maja 1999 r. protokołem do Traktatu Amsterdamskiego. Obejmuje on 

m.in. uzgodnienia dotyczące SIS, tj. art. 92-119 Konwencji z Schengen oraz stosowne decyzje i 

deklaracje Komitetu Wykonawczego. Rada Unii Europejskiej określiła podstawy prawne dla posta-

nowień i decyzji stanowiących dorobek Schengen w swojej decyzji z dnia 20 maja 1999 r. 

  

                                                 
1 Dz.Urz. WE L 239, 22.09.2000 r., str. 19, z późn. zm.; Dz.Urz. UE Polskie Wydanie Specjalne, Rozdz. 19, t. 02, 
str. 9, z późn. zm.
2  Obecnie funkcjonuje system w wersji technicznej 1+ (SIS 1+). 
3 Dorobek Schengen w takim kształcie, w jakim został włączony w ramy prawa Unii Europejskiej zawarty jest 
w dzienniku Urzędowym WE L 239 z dnia 22.9.2000 r., natomiast akty prawne oparte na nim, przyjęte po wejściu 
w życie Traktatu Amsterdamskiego (1 maja 1999 r.), publikowane są na bieżąco. Zestawienia tych przepisów tworzone 
są przez Komisję Europejską i dostępne na jej stronach internetowych. 
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Rzeczpospolita Polska przystępując do Unii Europejskiej zobowiązała się do przyjęcia całości 

dorobku prawnego Schengen. Zgodnie z art. 3 ust. 1 Traktatu Akcesyjnego, od dnia przystąpienia 

Polski do UE, Polska zobowiązana jest do stosowania dorobku prawnego Schengen w obszarach 

dotyczących: 

 Sposobu i trybu przekraczania granicy zewnętrznej. 

 Utrzymywania ruchu na przejściach granicznych. 

 Dokumentów, w których umieszczana jest wiza. 

 Odpowiedzialności przewoźnika za osoby, którym odmówiono prawa wjazdu.  

 Udzielania azylu, współpracy policyjnej i wzajemnej pomocy w sprawach karnych. 

 Stosowania zasady ne bis in idem1. 

 Niektórych uregulowań w kwestii ekstradycji oraz handlu środkami odurzającymi. 

 Broni i amunicji oraz ochrony danych osobowych. 

 Według art.3 ust.2 Aktu Przystąpienia część dorobku Schengen, w tym dotycząca SIS, będzie 

stosowana w nowych Państwach Członkowskich dopiero po podjęciu przez Radę stosownej decy-

zji. 

 Jak podkreślono w preambułach do Rozporządzenia i Decyzji Rady w sprawie rozwoju Sys-

temu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II), względy techniczne przesądziły o tym, 

że nowe Państwa Członkowskie nie będą podłączane do kolejnych wersji rozwojowych istniejącego 

systemu, natomiast w tym m.in. celu zostanie utworzony nowy system – System Informacyjny 

Schengen drugiej generacji – SIS II. 

Na podstawie mandatu2 na opracowanie SIS II, udzielonego KE w grudniu 2001 r.3, trwają 

prace projektowe związane z jego budową. Na dzień dzisiejszy brak jest jednak wystarczających 

podstaw prawnych utworzenia, działania i wykorzystania SIS II. W 2005 r. opracowane zostały 

projekty: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Decyzji Rady w sprawie utworze-

nia, działania i wykorzystania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji4 oraz Rozpo-

rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu służb odpowiedzialnych w Pań-

stwach Członkowskich za wydawanie świadectw rejestracji pojazdów do Systemu Informacyjnego 

                                                 
1 Zasada prawna, która oznacza, że prawo nie pozwala, aby wszczynano proces po raz drugi przeciw temu samemu 
oskarżonemu w tej samej sprawie. 
2 Mandat upływa 31.12.2006 r. 
3 Rozporządzenie Rady (WE) nr 2424/2001 oraz Decyzja Rady 2001/886/JHA z dn. 6 grudnia 2001 w sprawie rozwoju 
Systemu  Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II), Dz. Urz. L 328 z dn. 13 grudnia 2001r., pozycja 4. 
4 COM(2005)236 final, COM(2005)230 final 
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Schengen drugiej generacji (SIS II)1. Akty te będą stanowiły ramy prawne regulujące m.in. struktu-

rę, finansowanie, obowiązki oraz ogólne zasady przetwarzania i ochrony danych w SIS II i zastąpią 

art. 92-119 KWS. Zapisy ww. projektów aktów prawnych dyskutowane są na forum grupy roboczej 

Rady UE ds. acquis Schengen. Przyjęcie ww. dokumentów planowane jest na czerwiec 2006 r. 

Zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej dla Rady UE i Parlamentu Europejskiego z 11 grud-

nia 2003 r2., KE zakłada w Załączniku nr 2 „Provisions Schedule up to 2007”, że do kwietnia 2007 

roku system SIS II będzie w pełni operacyjny i rozpocznie się proces sukcesywnego przejścia sta-

rych Państw Członkowskich z systemu SIS 1+ na system nowej generacji SIS II oraz podłączanie 

nowych Państw Członkowskich do SIS II. 

Równolegle do prac nad SIS II trwają prace nad gruntowną modernizacją SIS 1+ (wymiana 

serwerów i urządzeń sieciowych, wprowadzenie technologii kolejkowania wiadomości). Zakłada 

się utrzymanie SIS 1+ w stanie umożliwiającym pracę operacyjną do końca 2008 r. 

 Konieczność zapewnienia przez Unię Europejską swobodnego przepływu osób oraz wysokie-

go poziomu bezpieczeństwa, zarówno Państwom Członkowskim - jako całości, jak i ich poszcze-

gólnym obywatelom, w związku ze stopniowym tworzeniem obszaru wolności, bezpieczeństwa 

i sprawiedliwości stanowiła również impuls do podjęcia działań dla utworzenia i wdrożenia Syste-

mu Informacji Wizowej (Visa Information System - VIS). Podstawowym instrumentem prawnym 

dla działań w tym zakresie jest Decyzja Rady nr 2004/512/EC z 8 czerwca 2004 r. w sprawie usta-

nowienia Systemu Informacji Wizowej (VIS), przyjęta po zatwierdzeniu przez Radę JHA (Spra-

wiedliwość i Sprawy Wewnętrzne) 19 lutego 2004 r., a następnie przez Radę Europejską w Brukse-

li w dniach 25-26 marca 2004 r., konkluzji z posiedzenia Rady Europejskiej w Laeken, Sewilli i 

Salonikach.  

Przeznaczeniem VIS jest wymiana danych wizowych, pomiędzy Państwami Członkowskimi, 

związanych głównie z wydawaniem wiz krótkoterminowych Schengen oraz narodowych wiz dłu-

goterminowych, pełniących jednocześnie funkcję wiz krótkoterminowych dla obszaru Schengen. 

Ponadto, VIS ma służyć poprawie skuteczności wspólnej polityki wizowej, współpracy pomiędzy 

urzędami konsularnymi i usprawnieniu procesu konsultacji pomiędzy centralnymi organami wizo-

wymi. Celem systemu jest zapobieganie zagrożeniom wewnętrznym i „kradzieżom” wiz, ułatwianie 

prowadzenia działań przeciwko oszustwom, ułatwianie kontroli, zarówno przy przekraczaniu grani-

cy, jak i na terytorium Państw Członkowskich, wspomaganie identyfikacji nielegalnych imigrantów 

                                                 
1 COM(2005)237 final 
2 COM(2003)771 final 
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w celu realizacji ich wydalenia oraz prowadzenia działań związanych z realizacją postanowień tzw. 

Rozporządzenia Dublin II (EC No 343/2003). 

Na dzień dzisiejszy brak jest jednak wystarczających podstaw prawnych działania i wykorzy-

stania VIS. W 2004 r. opracowany został projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego VIS oraz wymiany danych pomiędzy Państwami 

Członkowskimi wydającymi wizy krótkoterminowe1. Zapisy ww. projektu dyskutowane są na fo-

rum grupy roboczej Rady UE ds. wiz.  

Należy zauważyć, że Komisja Europejska pracuje również nad możliwością polepszenia 

współpracy pomiędzy systemami informacyjnymi (w dziedzinie Sprawiedliwość i Sprawy We-

wnętrzne), znajdujących się w jej kompetencjach, tj. SIS II, VIS i EURODAC2. 25 listopada 2004 

r. opracowany został dokument „SIS II – VIS Connectivity Study ver. 0.9”, jednak dalsze prace nad 

połączeniem SIS II i VIS zostały wstrzymane z powodu braku stosownego mandatu. Po atakach 

terrorystycznych w Londynie, Rada UE zwróciła się do Komisji Europejskiej o zbadanie możliwo-

ści: lepszego wykorzystania eksploatowanych przez nią systemów (w dziedzinie Sprawiedliwość i 

Sprawy Wewnętrzne) oraz współpracy tych systemów. W odpowiedzi Komisja Europejska opra-

cowała dokument „Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego i Rady w spra-

wie zwiększenia skuteczności, interoperacyjności i efektu synergii wynikającego ze współdziałania 

europejskich baz danych w dziedzinie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych”, z dnia 24 listopada 

2005 r.3 Obecnie Komisja Europejska posiada mandaty dotyczące: SIS II oraz VIS, natomiast nie 

posiada mandatu do łączenia tych systemów. Niemniej jednak Komisja Europejska na spotkaniach 

Komitetu SIS II deklarowała opracowanie i wdrożenie synergii SIS II i VIS do końca 2007 r. Po-

nadto w dn. 5 kwietnia 2006 r. odbyło się pierwsze spotkanie, powołanej na wniosek Prezydencji 

austriackiej, tzw. Grupy Doraźnej  Wysokiego Szczebla, której głównym zadaniem jest przyspie-

szenie i usprawnienie prac zmierzających do ostatecznego przygotowania ram instytucjonalnych 

dla SIS II i VIS. Potrzebę priorytetowego potraktowania działań podejmowanych w 

tym zakresie potwierdzono również w konkluzjach Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwo-

ści i Spraw Wewnętrznych. 
 

                                                 
1 COM(2004) 835 final 
2 EURODAC – system służący do porównywania odcisków palców, wprowadzony na podstawie Rozporządzenia Rady 
Nr 2725/2000 z 11 grudnia 2000r. 
3 COM(2005) 597 final 
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Zgodnie z punktem 1. Deklaracji Ministrów Spraw Wewnętrznych Państw Grupy Wyszeh-

radzkiej (Polska, Czechy, Węgry i Słowacja) z Brukseli z dnia 19 lipca 2004 r., wszystkie te pań-

stwa oczekują zniesienia kontroli granicznych w październiku 2007 r.  

Szczegółowy terminarz działań został opracowany przez Radę UE. Wynika z niego, że znie-

sienie kontroli granicznych będzie mogło nastąpić najwcześniej w dniu 28 października 2007 r1.  

Podstawą prawną rozpoczęcia prac nad budową komponentu informatycznego, który w za-

mierzeniu ma być podstawą do włączenia Polski do Systemu Informacyjnego Schengen jest ustawa 

o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz o Krajowym Syste-

mie Informatycznym z dnia 6 lipca 2001 r. z późniejszymi zmianami2 (dalej jako ustawa o KSI). 

Ustawa o KSI definiuje Krajowy System Informatyczny jako „prowadzony w formie elektronicznej 

zbiór danych na potrzeby kontroli granicznej, kontroli celnej, kontroli legalności pobytu cudzo-

ziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także na potrzeby innych postępowań prowa-

dzonych na podstawie ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych.”. W ustawie określony 

jest zakres danych, które będą wprowadzane do KSI, a także organy uprawnione do dostępu do da-

nych oraz mające obowiązek przekazywania danych. Przewidziano także przepis wchodzący w 

życie 7 dni po włączeniu Rzeczypospolitej Polskiej do Systemu Informacyjnego Schengen, wskazu-

jący ministra właściwego ds. wewnętrznych jako organ, który będzie dokonywał zgłoszenia do SIS 

danych określonych w ustawie, na wniosek wskazanych tam organów (art.40b ustawy o KSI).  

Przygotowując ustawę o KSI opierano się na KWS3. Mając jednak na uwadze nowelizacje KWS 

(m.in. w zakresie dostępu służb odpowiedzialnych w Państwach Członkowskich za wydawanie 

świadectw rejestracji pojazdów do SIS) oraz przewidywane zmiany podstaw prawnych na poziomie 

europejskim dotyczące projektowanych systemów SIS II i VIS (m.in. rozszerzenie zakresu danych 

dostarczanych do SIS II, poszerzenie zbioru podmiotów uprawnionych do współpracy z SIS 

IIi VIS) należy dążyć do dostosowywania do nich prawa polskiego i przewidzieć możliwość roz-

szerzania zakresu KSI. W szczególności należy rozwiązać problem związany ze współdziałaniem 

KSI z VIS. 

Poprzez utworzenie KSI, Polska będzie dysponować systemem integrującym dane pochodzą-

ce z różnych źródeł i pozwalającym na zasilanie informacyjne SIS, szczególnie dzięki wcześniej-

szemu zgromadzeniu odpowiedniego zbioru danych. Równocześnie częścią tego systemu będzie 

                                                 
1 Przy założeniu, że SIS II zostanie uruchomiony w zaplanowanym terminie, a nowe Państwa Członkowskie pozytyw-
nie przejdą proces ewaluacji Schengen oraz w nocy z 27 na 28 października 2007r. zostanie dokonane pełne podłącze-
nie Krajowych Komponentów do Systemu centralnego. 
2 Dz.U. z 2001 r, nr 110, poz.1189 z późn. zmianami.  
3 Zakres danych oraz podmioty uprawnione i zobowiązane do dostarczania informacji. 
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centralny węzeł Polskiego Komponentu SIS II i VIS. W ten sposób Polska będzie przygotowana od 

strony technicznej do włączenia do SIS II i VIS. 

Ze względu na konieczność dodatkowego uregulowania szeregu kwestii na poziomie krajo-

wym, niezbędne jest unormowanie tych zagadnień mocą odrębnej ustawy.  

W oparciu o wstępne analizy Projekt aktu prawnego, regulującego powyższe kwestie powinien 

m.in: 

 Zdefiniować Polski Komponent SIS II i VIS oraz sprecyzować, że jego utworzenie ma na 

celu zapewnienie zgodności z dorobkiem Schengen.  

 Sprecyzować w kontekście międzynarodowej wymiany danych termin „przetwarzanie da-

nych” w systemie SIS i VIS. 

 Zawierać delegację dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych do określenia warun-

ków funkcjonowania Polskiego Komponentu SIS II i VIS, w tym warunki i sposób przeka-

zywania danych do SIS II i VIS. 

 Określać podmioty zobowiązane do przekazywania danych do SIS II i VIS lub wskazać 

podmioty odpowiedzialne, z których ustawowych zadań wynika, iż gromadzą lub przetwa-

rzają przedmiotowe dane.  

 Wskazywać organ właściwy do realizowania zadań Biura SIS i VIS, określać warunki 

funkcjonowania Biura SIS i VIS, jego usytuowanie organizacyjne oraz zasady współpracy 

z innymi jednostkami. 

 Wskazywać organ właściwy do realizowania zadań Biura SIRENE, określać warunki funk-

cjonowania Biura SIRENE, jego usytuowanie organizacyjne oraz zasady współpracy z in-

nymi jednostkami. 

 Wskazywać organ właściwy do realizowania zadań Centralnego Organu Wizowego oraz 

odpowiedzialnego w Polsce za proces wizowy i konsultacje. 

 Uregulować kwestie związane z ochroną danych osobowych zgodnie przyjętymi na szcze-

blu UE rozwiązaniami. 

 Rozpoczęto działania zmierzające do uregulowania powyższych kwestii. Ze względu na wagę 

sprawy należy tym działaniom przydzielić najwyższy priorytet. 

 W oparciu o zapisy KWS, stanowiącego punkt wyjścia dla opracowywanego systemu SIS II, 

przygotowany został wykaz poszczególnych jednostek zaangażowanych w realizację zadań wyni-
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kających z KWS wraz z zakresem współdziałania informacyjnego1, który został przedstawiony w 

tabeli nr 1. 

 
Instytucje 

współpracujące 

z SIS i VIS 

W- wnioskujące o 

zgłoszenie 

Z- zgłaszające 

S – sprawdzające 

K – konsultacje 

wizowe 

Art.95 
aresztowanie w 

celu ekstradycji 

albo przekazy-

wania na pod-

stawie europej-

skiego nakazu 

aresztowania 

Art.96 
odmowa 

wjazdu 

Art.97 
osoby 

poszuki-

wane   

Art.98 
ustalenie 

miejsca 

pobytu lub 

zamieszka-

nia 

Art.99 

ust2 
niejawny 

nadzór – 

czyny 

karalne 

Art.99 

ust3 nie-

jawny nadzór 

– organy 

bezpieczeń-

stwa 

Art.100 
utracone 

przedmioty 

VIS 

MSWiA       WS  

Osoba kieru-

jąca  URiC 

 ZS     WS-
dokumenty 

tożsamości  

S W K 

Z 

Wojewoda  WS     WS- do-

kumenty 

tożsamości 

S W 

Policja S WS ZWS ZWS WS S WZS S K 

Straż Gran. S WS S S WS S WS S W K  

Minister Spr. WS S   S S   

Sąd ZWS WS WS WS S S S  

Prokuratur WS S WS WS S S S  

Służba Celna S S S S WS S WS  

Gen.Insp.Inf. 

Finansowej 

   S   S  

ABW, ŻW S S S WS WS WS S S K 

AW, WSS S S S S WS WS S S K 

MSZ S WS      S W K 

Konsul  WS     WS S W K 

Biuro SIS 

VIS MSWiA 

S S S S ZS ZS S S 

                                                 
1 Opracowano na podstawie MasterPlanu 2.4 
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Biuro   

SIRENE 

S S S S S S S S 

Tabela 1. Współpraca informacyjna między instytucjami zaangażowanymi w PK SIS II i 

VIS1

 

2.2 Uwarunkowania organizacyjne 

Zarządzanie strategiczne SIS 1+ podlega grupom roboczym Rady Unii Europejskiej, przy 

wsparciu Sekretariatu Generalnego Rady UE.  

Zarządzanie operacyjne obecnego systemu SIS jest wykonywane przez Francję.  

Jak wspomniano już w podrozdziale 2.1, mandat na opracowanie SIS II został Komisji Europej-

skiej udzielony w grudniu 2001r.
 

na czas określony, który upływa 31 grudnia 2006 r. Odpowie-

dzialność za przygotowanie SIS II dzielą pomiędzy siebie Komisja Europejska oraz Rada UE 

wraz z Parlamentem Europejskim.  

 Obecnie trwa dyskusja nad zagadnieniem zarządzania operacyjnego SIS II (Komisja lub 

odrębna agencja – istniejąca lub nowo powołana).  

Do prac nad SIS II Rada UE powołała Komitet ds. SIS II. Składa się on z przedstawicieli 

Krajów Członkowskich i działa według procedur zarządzania lub nadzoru – zależnie od kroków, 

które należy podjąć – zgodnie z zaleceniami Rozporządzenia Rady UE oraz Decyzji Rady UE z 

dn. 6 grudnia 2001r. w sprawie rozwoju Systemu Informacyjnego Schengen (SIS II). Komitet 

ten zajmuje się również kwestiami związanymi z systemem VIS. Ponadto powołane zostały nie-

formalne grupy robocze: SIS II oraz VIS. Nie sformalizowane są również spotkania Krajowych 

Kierowników Projektu SIS oraz Krajowych Kierowników Projektu VIS. 

Pracami nad SIS II i VIS w Komisji Europejskiej zajmują się: „zespół projektowy SIS” 

oraz „zespół projektowy VIS”, wchodzące w skład jednostki organizacyjnej „Wielkoskalowe 

systemy informatyczne” podporządkowanej Dyrektoriatowi B: „Imigracja, Azyl i Granice”, któ-

ry to z kolei podlega Dyrektoriatowi Generalnemu „Justice, Freedom and Security” Komisji Eu-

ropejskiej. Częścią mandatu tej jednostki jest wykorzystanie współdziałania pomiędzy głównymi 

projektami informatycznymi w obszarze Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych tj.: 

SIS II, EURODAC i VIS.  

                                                 
1 Określenie uprawnień Użytkowników Instytucjonalnych może ulec zmianie po przyjęciu podstaw prawnych.  

Wersja 3.1   25/62 
 



Dokument: MasterPlan SIS II i VIS PL  

 

2.3 Uwarunkowania techniczne 

Obecnie eksploatowany SIS 1+ składa się z systemów krajowych, zwanych krajowymi kom-

ponentami SIS (N.SIS), zlokalizowanych w każdym z Państw Członkowskich oraz tzw. Centralne-

go Komponentu SIS (C.SIS). Zgodnie z art. 92 KWS za utworzenie i utrzymywanie krajowych 

komponentów SIS, w tym zapewnienie spójności danych w stosunku do informacji przechowywa-

nych w innych krajowych komponentach SIS odpowiadają Uczestniczące Strony, przy wykorzysta-

niu tzw. wsparcia technicznego realizowanego przez C.SIS zlokalizowanego w Strasburgu. Funkcja 

wsparcia obejmuje centralny zbiór danych i stanowi jednostkę koordynacyjną, zapewniającą 

sprawną wymianę i aktualizację danych przekazywanych przez poszczególne kraje (uczestniczące 

strony). Aktualnie funkcjonujący system SIS 1+ wykorzystuje sieć SISNET, której koszty utrzyma-

nia pokrywane są ze składek obecnych użytkowników SIS.  

Nowy system SIS drugiej generacji, zgodnie z założeniami określonymi w Komunikacie Ko-

misji Europejskiej z dnia 11 grudnia 2003 r.1 , będzie niezawodny, skalowalny i elastyczny oraz 

będzie składał się z tzw. Centralnego Systemu SIS II (CS-SIS) gromadzącego wszystkie dane, 

Komponentów Krajowych (KK) dostarczających dane do CS-SIS oraz Narodowych Interfejsów 

SIS II (NI-SIS) umożliwiających połączenie KK z CS-SIS. Planowana do wdrożenia technologia 

SIS II, w odróżnieniu od obecnie eksploatowanego rozwiązania, ma dawać możliwość zrezygno-

wania z utrzymywania Narodowych Kopii. Takie też sugestie pojawiały się ze strony Komisji Eu-

ropejskiej w trakcie spotkań gremiów europejskich. Międzyresortowy Zespół ds. Przygotowania 

Organów Administracji Rządowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen w dniu 

27 czerwca 2005 r. podjął decyzję o rezygnacji przez Polskę z Kopii Narodowej. Mając jednak na 

względzie występujące opóźnienia w budowie sieci s-TESTA, niezawodność i sprawność funkcjo-

nowania systemu, liczbę ludności oraz wielkość terytorium Polski, a także znaczenie niezawodnego 

działania systemu SIS II i VIS dla bezpieczeństwa publicznego, należy podjąć niezbędne kroki dla 

przewidzenia w  architekturze KSI - bezpośrednio lub w ramach CW PK SIS II i VIS Narodowej 

Kopii wraz z niezbędnymi Kopiami Technicznymi. Biuro SIS i VIS będzie ustalało Użytkowników 

Instytucjonalnych, którym zostanie udostępniona Kopia Techniczna, zakres przekazywanych in-

formacji oraz formę i częstotliwość aktualizacji. Generowanie i aktualizacja Kopii Technicznej bę-

dzie dokonywana przez podmiot dysponujący Narodową Kopią na koszt użytkownika na poziomie 

uzasadnionych kosztów własnych dostarczającego. Ewentualne spory w tym zakresie będzie roz-

strzygało  Biuro SIS i VIS. 

                                                 
1 COM(2003) 771 final 
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 Sprawa Narodowej Kopii jest tym bardziej istotna, że Polska jest odpowiedzialna za zabez-

pieczenie długich odcinków zewnętrznej granicy Unii Europejskiej. 

 Plany Komisji Europejskiej zakładają transmisję danych systemów SIS II i VIS za pośrednic-

twem sieci teleinformatycznej s-TESTA, mającej stanowić kontynuację istniejącej sieci TESTA II, 

która docelowo ma przejąć dotychczasowe funkcje różnych sieci dedykowanych. Budowa tej sieci 

w chwili obecnej stanowi jedno z głównych ryzyk związanych z terminową realizacją systemów 

SIS II i VIS. Wynika to z unieważnienia w marcu 2006 r. przetargu na jej realizację, co wobec za-

łożonego harmonogramu daje niewielkie szanse na uruchomienie s-Testy w planowanym pierwot-

nie terminie.   

 Przewiduje się, że istniejąca już polska domena TESTA II będzie wykorzystywana do trans-

misji danych SIS II i VIS do użytkowników. Powodzenie całego przedsięwzięcia wymaga bez-

względnego zakończenia prac przed 31 grudnia 2006 r. w zakresie rozbudowy sieci teleinforma-

tycznej MSWiA zapewniającej podłączenie systemów centralnych jednostek organizacyjnych 

wskazanych  przez użytkownika instytucjonalnego. 

 Utworzenie funkcjonującego Polskiego Komponentu SIS II i VIS wiąże się z koniecznością 

dokonania modernizacji oraz integracji systemów centralnych używanych przez Użytkowników 

Instytucjonalnych. Niewątpliwie, ze względu na zastosowane w tych systemach zróżnicowane roz-

wiązania w zakresie konstrukcji, technologii oraz wykorzystywanych systemów transmisji danych, 

modernizacja systemów centralnych w sposób zapewniający współpracę z SIS II i/lub VIS wymaga 

aktywnego udziału, na poziomie technicznym, przedstawicieli właściwych jednostek organizacyj-

nych zaangażowanych instytucji.

Krytycznym elementem całego przedsięwzięcia jest terminowe zakończenie prac adaptacyj-

nych wszystkich systemów centralnych planowanych do włączenia do Polskiego Komponentu SIS 

II i VIS, a także budowy i rozbudowy już istniejących sieci teleinformatycznych umożliwiających 

wykorzystywanie SIS II i/lub VIS przez użytkowników końcowych. W związku z tym wprowadza-

ne jest monitorowanie prac w zakresie adaptacji systemów centralnych oraz rozbudowy sieci telein-

formatycznych, realizowanych przez poszczególnych użytkowników instytucjonalnych. W połą-

czeniu z tworzonym (planowany termin do 30.06.2006 r.) systemem przepływu informacji istot-

nych dla realizacji tych zadań, powstaną mechanizmy pozwalające na ich koordynację. 

Równolegle z implementacją SIS II przez Komisję Europejską prowadzone są prace nad Sys-

temem Informacji Wizowej (VIS). VIS ma służyć Państwom Członkowskim do wymiany danych 

niezbędnych w procesie wydawania wiz. System ma zapewniać gromadzenie i przechowywanie 

ww. danych, które będą dostępne m.in. dla służb dokonujących kontroli granicznej oraz legalności 
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pobytu z utworzoną w ten sposób centralną bazą danych (CS-VIS). Wg propozycji Komisji Euro-

pejskiej system VIS powinien mieć identyczną architekturę i podobne rozwiązania techniczne jak 

system SIS II. Umożliwi to wybranym użytkownikom końcowym systemu SIS II, w tym przepro-

wadzającym kontrolę graniczną, dostęp do bazy danych VIS z tych samych stacji dostępowych.  

Przy każdym wydawaniu wizy Schengen, organ wydający wizę jest zobowiązany do skontak-

towania się z Osobą kierującą URiC, który w przyszłości ma pełnić funkcje tzw. Centralnego Orga-

nu Wizowego (COW), w celu sprawdzenia, czy osoba aplikująca o wizę nie figuruje w narodowym 

spisie osób niepożądanych. Kolejno, zgodnie z art. 96 KWS, dokonuje się sprawdzenia w SIS, czy z 

daną osobą nie jest związane jakiekolwiek zgłoszenie. Ponadto, w przypadkach wymienionych w 

aneksach 5A, 5B lub 5C Wspólnych Instrukcji Konsularnych, COW konsultuje się z centralnymi 

organami wizowymi tych państw, które zażądały konsultacji w odniesieniu do obywateli państwa, z 

którego pochodzi osoba aplikująca o wizę. Aktualnie konsultacje wizowe pomiędzy centralnymi 

organami wizowymi w poszczególnych państwach obecnie należących do strefy Schengen odbywa-

ją się przy pomocy formularzy (A, B, C, E, F, G) z wykorzystaniem VISION.  

W drugiej połowie 2004 r. Komisja Europejska ogłosiła przetarg na wykonawcę systemu 

SIS II (CS-SIS) oraz systemu VIS (CS-VIS). Według pierwotnych założeń, wykonawca miał zostać 

wybrany na przełomie września i października 2004 r., a w lutym 2005 r. miały być ustalone finalne 

warunki techniczne, opisujące zasady współpracy krajowych systemów informatycznych Państw 

korzystających z SIS II i VIS. Protesty innych oferentów i trwające postępowanie sądowe spowo-

dowały, że ostateczna decyzja, co do wyłonienia wykonawcy (konsorcjum: HP Invent, Steria, 

Mummert Consulting, i Prime Sphere) została podjęta w lutym 2005 r. W czerwcu 2005 r. została 

przedstawiona przez wykonawcę ostateczna wersja dokumentu SIS II Master Project Plan ver. 1.12 

revision 2. . Obecnie, w porozumieniu z Państwami Członkowskimi, trwają prace nad treścią koń-

cowych wersji dokumentów określających interfejs wymiany danych (Interface Control Document) 

oraz szczegółowe specyfikacje techniczne dla SIS II i VIS. Zakończenie tych prac planowane było - 

po korektach terminów - na koniec stycznia 2006r. Kolejny termin podany przez Komisję, 18 

kwietnia 2006 r.1, również nie został dotrzymany.  
 

                                                 
1 Niezależnie od przebiegu prac technicznych, należy pamiętać, że ostateczna wersja dokumentacji implementacyjnej 

będzie mogła być zatwierdzona dopiero po przyjęciu podstaw prawnych przez Radę i Parlament. 
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2.4 Uwarunkowania finansowe 

Rozporządzenie Rady (WE) nr 2424/2001 oraz Decyzja Rady 2001/886/JHA w sprawie opra-

cowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji stanowią, że wydatki związane 

z opracowaniem i wdrożeniem SIS II obciążają budżet Unii Europejskiej. Zgodnie z projektami 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Decyzji Rady w sprawie utworzenia, dzia-

łania i wykorzystania SIS II, koszty związane z jego eksploatacją i utrzymaniem, obejmujące sys-

tem centralny (CS-SIS), narodowy interfejs SIS II (NI-SIS) oraz infrastrukturę komunikacji pomię-

dzy CS-SIS a NI-SIS, będą pokrywane z budżetu unijnego. Uwarunkowania finansowe dotyczące 

projektu VIS są analogiczne. 

Koszty budowy, adaptacji i eksploatacji systemu krajowego ponosi  zainteresowane Państwo 

Członkowskie. W powyższym zakresie możliwe jest skorzystanie ze środków pomocowych, 

a zwłaszcza Funduszu Schengen oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego.  

Środki na realizacje poszczególnych projektów były przyznawane przez Międzyresortowy 

Zespół do Spraw Wykorzystania Środków w Ramach Instrumentu Finansowego Schengen (Fun-

dusz Schengen) oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na  podstawie wniosków przedsta-

wianych przez poszczególnych beneficjentów. Za merytoryczną celowość i zawartość projektów 

odpowiadali kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych i podmiotów (beneficjentów). 

 Zestawienie środków planowanych na poszczególne projekty zawarte są w Planach Indyka-

tywnych na kolejne lata. Zestawienie poniesionych nakładów finansowych zawierają kolejne rapor-

ty  o postępach prac, o których mowa w rozdziale 1.1 
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3  CEL STRATEGICZNY I CELE OPERACYJNE PROGRAMU 

Celem strategicznym działań Programu dostosowania organów administracji państwowej do 

współpracy z SIS II i VIS jest zapewnienie w przedmiotowym zakresie warunków do umożliwie-

nia pełnego członkostwa Polski w strefie Schengen.  
 

 W tym celu niezbędne jest utworzenie funkcjonującego Polskiego Komponentu SIS II  

i VIS do 31 grudnia 2006 r. oraz pozytywne przejście procesu ewaluacji w zakresie 

SIS/SIRENE, planowanego na sierpień/wrzesień 2007 r. 

 

 Realizacja tych zadań tworzy podstawę dla uzyskania pozytywnej decyzji Rady UE1.W takim 

przypadku wejście Polski do strefy Schengen będzie mogło mieć miejsce 28 października 2007 r. 

Od tego terminu możliwe będzie zniesienie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych2.  

Jako główne kryterium sukcesu Programu przyjęto pozytywne przejście procesu ewaluacji 

Schengen w zakresie SIS II. 

Za osiągnięcie celu strategicznego odnośnie pozytywnego wyniku ewaluacji Schengen 

w zakresie SIS II odpowiada Pełnomocnik Rządu. 

W celu umożliwienia osiągnięcia celu strategicznego zdefiniowano trzy cele operacyjne, któ-

re zostały rozpisane na konkretne zadania realizowane samodzielnie (lecz pod nadzorem Pełno-

mocnika Rządu) przez użytkowników instytucjonalnych dla zapewnienia współpracy z SIS II i/ 

lub VIS. Osiągnięciu celu strategicznego sprzyjać będzie wdrożenie skutecznego mechanizmu za-

rządzania przedsięwzięciem.  

 

                                                 
1 Po zakończeniu misji ewaluacyjnej grupa ekspertów sporządzi raport, który będzie przedmiotem dyskusji na forum 
Grupy Roboczej Rady ds. Ewaluacji Schengen (SCHEVAL) działającej na podstawie Decyzji Komitetu Wykonawcze-
go z dnia 16 września 1998 r. ustanawiającej Stały Komitet ds. oceny i wprowadzania w życie dorobku Schengen (SCH 
/ Com - ex (98) 26 def.). Grupa SCHEVAL po przeanalizowaniu raportu dotyczącego SIS oraz innych raportów doty-
czących ewaluowanych obszarów, takich jak: ochrona danych osobowych, współpraca policyjna, ochrona granic mor-
skich, lądowych i lotnisk oraz polityka wizowa, przedstawi Radzie Unii Europejskiej projekt decyzji o rozpoczęciu (lub 
nie), pełnego stosowania dorobku prawnego Schengen w Polsce. Decyzja Rady, zgodnie z art. 3 ust. 2 Aktu Dotyczą-
cego Warunków Przystąpienia jest warunkiem koniecznym zniesienia kontroli granicznej z innymi Państwami Strona-
mi Układu z Schengen. 
2 Należy jednak zauważyć, że zarówno zgodnie z art. 2 ust. 2 KWS, jak i art.23 rozporządzenia (WE) 562/2006 Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących prze-
pływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) [Dz.Urz. L 105/1] każde z Państw Członkowskich może czaso-
wo wznowić kontrole graniczne, z uwagi na porządek publiczny lub bezpieczeństwo narodowe, na zasadach określo-
nych w powyższych aktach prawnych. Kodeks graniczny Schengen wchodzi w życie 13 października 2006, i zastąpi 
m.in. art.2 KWS.  
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Osiągnięcie celu strategicznego wymaga: 

 Zapewnienia zgodności polskiego prawa z wymaganiami dorobku Schengen odnoszącego 

się do SIS II i VIS, dalej określanego mianem Celu Operacyjnego 1 (CO1). 

 Dostosowania systemów teleinformatycznych użytkowników instytucjonalnych w sposób 

zapewniający współpracę z SIS II i/ lub VIS, w tym przeszkolenia użytkowników końco-

wych w zakresie użytkowania SIS II i/ lub VIS, dalej określanego mianem Celu Opera-

cyjnego 2 (CO2). 

 Zbudowania KSI wraz z Centralnym Węzłem Polskiego Komponentu SIS II i VIS oraz 

utworzenia komórki realizującej zadania Biura SIS i VIS i komórki realizującej zadania 

Biura SIRENE, dalej określanego mianem Celu Operacyjnego 3 (CO3). 
 

Z punktu widzenia wielkości niezbędnych nakładów inwestycyjnych najbardziej kosztowną 

częścią realizacji niniejszego Programu są przedsięwzięcia związane z CO2 i CO3. Ich realizacja 

wymaga jednak osiągnięcia pełnych rezultatów w zakresie CO1. 
 

 

W dalszej części niniejszego rozdziału przedstawiono ogólny opis celów operacyjnych poprzez: 

 określenie zadań, których wykonanie pozwoli na osiągnięcie danego celu operacyjnego,  

 określenie podmiotów odpowiedzialnych za osiągnięcie danego celu operacyjnego, 

 wyznaczenie terminu, do którego dany cel powinien zostać osiągnięty, 

 wskazanie miar osiągnięcia danego celu operacyjnego. 
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3.1 Cel Operacyjny 1 

Poniższa tabela przedstawia zadania niezbędne do zrealizowania aby osiągnąć CO1, przypi-

sane im organy administracji państwowej odpowiedzialne za ich realizację oraz terminy realizacji 

tych zadań. 

Nr 

zadania 
Zadanie Odpowiedzialność za realizację Termin 

CO1_Z1 - Zapewnienie opracowania projek-

tów podstaw prawnych funkcjono-

wania Polskiego Komponentu SIS II 

i VIS. 

Minister  

właściwy ds. wewnętrznych1

 

15.09.2006 r. 

CO1_Z2 - Zapewnienie zgodności przepisów 

prawa polskiego pozostającego we 

właściwości poszczególnych orga-

nów administracji państwowej z 

wymaganiami dorobku Schengen 

odnoszącego się do SIS II i VIS, w 

tym wdrożenie niezbędnych regula-

cji szczegółowo określających spo-

sób użytkowania SIS II i VIS, jak 

również sposób ochrony danych 

osobowych. 

MSWiA  przy współpracy 

MSZ w zakresie VIS 

 

MSWiA, KGP, KGSG, URiC, 

MSZ, MF, MS MTiB 

w zakresie SIS II 

31.12.2006 r. 

 

 

Przez zapewnienie zgodności polskiego systemu prawnego z wymaganiami dorobku prawne-

go Schengen należy rozumieć wprowadzenie w życie, we właściwych terminach i z wymaganym 

vacatio legis, wszystkich kategorii aktów prawnych, tj.: ustaw, rozporządzeń wykonawczych oraz 

wewnętrznych regulacji resortowych związanych ze wszelkim aspektami odnoszącymi się do SIS II 

i VIS. 

                                                 
1 Przy współodpowiedzialności ministra właściwego ds. finansów publicznych, Ministra Sprawiedliwości, ministra 
właściwego ds. zagranicznych, ministra właściwego ds. administracji publicznej, ministra właściwego ds. informatyza-
cji, Ministra Obrony Narodowej oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W związku z wejściem w 
życie zmian związanych z rejestracją pojazdów w realizacji przedmiotowego zadania współuczestniczyć będzie rów-
nież minister właściwy ds. transportu. 
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Do miar osiągnięcia Celu Operacyjnego 1 zaliczono: 

 Pełną zgodność prawa polskiego z dorobkiem Schengen w zakresie współpracy z SIS II 

i VIS, w tym określone podstawy prawne funkcjonowania Polskiego Komponentu SIS II 

i VIS oraz jego relacji z innymi systemami umocowanymi ustawowo. 

 Pozytywną opinię GIODO w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych w PK 

SIS II i VIS, m.in. na podstawie zdefiniowanych warunków funkcjonowania PK SIS II  

i VIS oraz stworzonej dokumentacji w zakresie wdrożonych środków ochrony. 

 Pomyślną ewaluację Schengen w obszarze CO1. 

3.2 Cel Operacyjny 2 

Tabela przedstawia zadania niezbędne do zrealizowania aby osiągnąć CO2, przypisane im or-

gany administracji państwowej odpowiedzialne za ich realizację oraz terminy realizacji tych zadań. 
 

Nr 

zadania 
Zadanie 

Odpowiedzialność 

za realizację 

Termin 

CO2_Z1 Dostosowanie systemów centralnych.  UI1  31.12.2006 r.

CO2_Z2 

Dostosowanie sieci teleinformatycznych UI 

w sposób zapewniający komunikację pomiędzy 

użytkownikami końcowymi korzystającymi ze stacji 

dostępowych, a odnośnymi systemami centralnymi, 

z zachowaniem integralności i poufności przesyła-

nych danych. 

UI1 31.12.2006 r.

CO2_Z3 

Zapewnienie niezbędnych warunków, innych niż 

wymienione w CO2_Z2, pozwalających użytkowni-

kom końcowym na wymianę informacji z SIS II i 

VIS (może to obejmować w szczególności,  w zależ-

ności od potrzeb, przystosowanie istniejących lub 

dostarczenie nowych stacji dostępowych wraz z nie-

zbędnym oprogramowaniem). 

Jak dla CO2_Z1 31.12.2006 r.

CO2_Z4 
Przeszkolenie użytkowników końcowych w zakresie 

użytkowania SIS II i VIS. 
Jak dla CO2_Z1 30.06.2007 r.

                                                 
1 MSZ, Policja, SG, URiC w zakresie SIS II i VIS,  MF, MS, MSWiA w zakresie SIS II. 
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Nr 

zadania 
Zadanie 

Odpowiedzialność 

za realizację 

Termin 

CO2_Z5 

Przygotowanie podręcznika dla użytkowników koń-

cowych, obejmującego całość problematyki prawnej 

i organizacyjnej SIS II i VIS. 

Minister właściwy 

ds. wewnętrznych1  
31.03.2007 r.

 

Do miar osiągnięcia Celu Operacyjnego 2 zaliczono: 

 Możliwość dostarczania danych z systemów centralnych użytkowników instytucjonalnych do 

CS-SIS i CS-VIS, odpowiednio do zakresu kompetencji użytkowników instytucjonalnych. 

 Możliwość generowania zapytań do CS-SIS i CS-VIS poprzez systemy centralne użytkowników 

instytucjonalnych przy wykorzystaniu stacji dostępowych użytkowników końcowych, odpo-

wiednio do zakresu kompetencji użytkowników instytucjonalnych. 

 Możliwość uzyskiwania, w założonym czasie, odpowiedzi z CS-SIS i CS-VIS za pośrednictwem 

systemów centralnych użytkowników instytucjonalnych oraz przy wykorzystaniu stacji dostę-

powych użytkowników końcowych, odpowiednio do zakresu kompetencji użytkowników insty-

tucjonalnych. 

 Możliwość rozliczania, na poziomie systemów centralnych użytkowników instytucjonalnych 

i stacji dostępowych, działań użytkowników końcowych, w tym ich uwierzytelnianie i autoryzacja. 

 Przeszkolenie wszystkich użytkowników końcowych stosownie do zakresu ich odpowiedzialno-

ści w zakresie użytkowania SIS II i/ lub VIS, w tym stosowania odpowiednich procedur. 

 Podręcznik dla użytkowników końcowych, opisujący całość problematyki prawnej i organiza-

cyjnej związanej z SIS II i VIS. 

 Pozytywna opinia GIODO w kwestii bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. 

 Pomyślna ewaluacja Schengen w obszarze CO2. 

Ponadto wskazane byłoby zapewnienie funkcjonujących mechanizmów aktualizacji wiedzy 

i umiejętności szczególnie użytkowników końcowych. 

                                                 
1 Przy współodpowiedzialności ministra właściwego ds. finansów publicznych, Ministra Sprawiedliwości, ministra 
właściwego ds. zagranicznych, ministra właściwego ds. administracji oraz Ministra Obrony Narodowej. W związku z 
wejściem w życie zmian związanych z rejestracją pojazdów w realizacji przedmiotowego zadania współuczestniczyć 
będzie również minister właściwy ds. transportu. 
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3.3 Cel Operacyjny 3 

Tabela przedstawia zadania niezbędne do zrealizowania aby osiągnąć CO3, przypisane im organy 

administracji państwowej odpowiedzialne za ich realizację oraz terminy realizacji tych zadań. 

Nr 

zadania 
Zadanie 

Odpowiedzialność 

za realizację 

Termin 

CO3_Z1 - Zaprojektowanie, zaimplementowanie 

i wdrożenie KSI, a w tym Centralnego 

Węzła Polskiego Komponentu SIS II 

i VIS. 

KGP 31.12.2006 r. 

CO3_Z2 - Rozbudowa i modernizacja sieci tele-

informatycznej MSWiA1. 

Departament Infrastruktury 

Teleinformatycznej MSWiA  
31.12.2006 r. 

CO3_Z3 - Utworzenie komórki realizującej za-

dania Biura SIRENE, obejmujące rów-

nież przygotowanie i wdrożenie pro-

cedur funkcjonowania oraz przeszko-

lenie pracowników 

Minister właściwy do spraw 

wewnętrznych2 31.12.2006 r. 

CO3_Z4 - Utworzenie komórki realizującej za-

dania Biura SIS i VIS 

Minister właściwy do spraw 

wewnętrznych 
31.12.2006 r. 

  

Do miar osiągnięcia Celu Operacyjnego 3 zaliczono: 

 Zbudowany i funkcjonalnie sprawny KSI, a w tym CW PK SIS II i VIS wraz z niezbędnymi 

interfejsami do współpracy z systemami centralnymi poszczególnych użytkowników instytucjo-

nalnych. 

 Zbudowana i funkcjonalnie sprawna sieć teleinformatyczna MSWiA, łącząca wszystkich UI, 

zapewniająca komunikację pomiędzy UIn i systemami centralnymi UI, a KSI, z zachowaniem 

integralności i poufności przesyłanych danych.  

                                                 
1 Departament Infrastruktury Teleinformatycznej MSWiA w porozumieniu z UI zweryfikuje warunki brzegowe (lokali-

zacje systemów centralnych, pasma transmisji, itp. 
2 MSWiA odpowiada za określenie warunków funkcjonowania Biura SIRENE, jego usytuowania w strukturach podle-
głej administracji krajowej oraz zasad współpracy z innymi podmiotami krajowymi. Natomiast za pozostałe kwestie 
związane z realizacją tego zadania odpowiada Komendant Główny Policji przy współodpowiedzialności pozostałych 
UI. 
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 Utworzona komórka realizująca zadania Biura SIRENE, w tym opracowane procedury jej funk-

cjonowania. 

 Utworzona komórka realizująca zadania Biura SIS i VIS. 

 Pozytywna opinia GIODO w kwestii bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. 

 Pomyślna ewaluacja Schengen w obszarze CO3. 
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4 KONCEPCJA IMPLEMENTACJI PK SIS II i VIS 

4.1 Przyjęte założenia i uwarunkowania. 

Przy realizacji Polskiego Komponentu SIS II i VIS niezbędne jest uwzględnienie uwarunko-

wań prawnych, organizacyjnych (w tym osobowych) i technicznych. Część z nich będzie miała 

wpływ na podejmowane przez Pełnomocnika Rządu działania operacyjne i doraźne decyzje. Celem 

tych działań będzie przełamywanie pojawiających się trudności i minimalizacja ryzyka, aby przy 

ograniczonych środkach i nakładach zrealizować w założonym terminie cel strategiczny. Proble-

mem utrudniającym realizację Programu jest brak opracowanego w stosownym czasie komplekso-

wego projektu realizacji PK SIS II i VIS, rozstrzygającego wszystkie kluczowe dla jego budowy 

sprawy.  

 

Konstrukcja Polskiego Komponentu SIS II i VIS zakłada wykorzystanie istniejącej w zainte-

resowanych resortach infrastruktury teleinformatycznej dla zapewnienia sprawnego dostarczania 

danych do SIS II i VIS, a także zapewnienia właściwego dostępu użytkowników do zgromadzonych 

informacji w SIS II i VIS. Implementacja PK SIS II i VIS na poziomie UI jest aktualnie wykony-

wana poprzez rozbudowę i dostosowanie do wymogów dorobku prawnego Schengen istniejących 

lub budowanych systemów centralnych i sieci teleinformatycznych. Integracja systemów UI oraz 

ich połączenie z CS-SIS i CS-VIS będzie realizowane poprzez KSI, za pośrednictwem Narodowego 

Interfejsu SIS II oraz Narodowego Interfejsu VIS. Dostęp do SIS II i VIS będzie możliwy również 

dla Użytkowników Indywidualnych (UIn) z pominięciem systemów centralnych użytkowników 

instytucjonalnych. Do tego ma służyć aplikacja udostępniona tej grupie użytkowników przez KSI. 
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   Rys. 4.1. Uwarunkowania budowy Polskiego Komponentu SIS II i VIS. 
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 Zadania związane z prawną stroną budowy PK SIS II i VIS są realizowane w ramach Celu 

Operacyjnego 1, zaś zadania związane z uwarunkowaniami technicznymi, w ramach Celu Opera-

cyjnego 2 oraz Celu Operacyjnego 3. 

 

Uwarunkowania techniczne PK SIS II i VIS obejmują: 

 

 Narodowy Interfejs SIS II (NI-SIS) oraz Narodowy Interfejs VIS (NI-VIS). 

 Krajowy System Informatyczny wraz z Centralnym Węzłem Polskiego Komponentu SIS 

II i VIS (CW PK SIS II i VIS), Systemem Teleinformatycznym Biura SIS i VIS, System 

teleinformatyczny do obsługi zadań Biura SIRENE (System TI Biura SIRENE) i modu-

łami interfejsów do obsługi Biur SIS i VIS oraz SIRENE. 

 Sieć teleinformatyczna MSWiA. 

 Systemy teleinformatyczne użytkowników instytucjonalnych, w tym: stacje dostępowe, 

systemy centralne wraz z aplikacjami umożliwiającymi dostęp do SIS II i/ lub VIS oraz 

sieci teleinformatyczne zapewniające komunikację pomiędzy stacjami dostępowymi użyt-

kowników końcowych, a systemami centralnymi. 

 Stacje dostępowe Użytkowników Indywidualnych (UIn) połączone poprzez KSI.  

 Zadania związane z uwarunkowaniami osobowymi w tym działania szkoleniowe są realizo-

wane w ramach poszczególnych projektów i zadań własnych oraz powinny uwzględniać szkolenie 

permanentne. 
 

Implementacja PK SIS II i VIS zakłada odseparowanie Użytkowników Instytucjonalnych 

(UI) i Użytkowników Indywidualnych (UIn) od bezpośredniego dostępu do zasobów centralnych 

SIS II (CS-SIS) i VIS (CS-VIS) poprzez wprowadzenie dostępu do BD KSI i NK C-SIS II za po-

średnictwem IDU. Niezawodny przepływ informacji pomiędzy KSI a CS-SIS i CS-VIS zapewnia 

Moduł Teleinformatyczny CS-SIS II i VIS, który jest składnikiem CW PK SIS II i VIS. 
 

Proces budowy PK SIS II i VIS wymaga jednoznacznego określenia wymagań techniczno-

funkcjonalnych poszczególnych UI w zakresie współpracy z SIS II i VIS. Nadzór nad przebiegiem 

podejmowanych działań będzie sprawowany przez Pełnomocnika Rządu.  
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4.2 Architektura Polskiego Komponentu SIS II i VIS 

Na podstawie opisanej w rozdziale 2 charakterystyki Programu dostosowania organów admi-

nistracji państwowej do współpracy z SIS II i VIS, oraz w oparciu o planowane elementy struktury 

techniczno-organizacyjnej przedstawiono koncepcję architektury Polskiego Komponentu SIS II 

i VIS oraz określono podstawowe funkcje jego poszczególnych elementów.  
 

W szczególności na rys. 4.2.1 przedstawiono robocze powiązania między systemami telein-

formatycznymi do obsługi zadań SIS II i VIS. Wyróżniono także elementy, za których funkcjono-

wanie odpowiadają poszczególne Państwa Członkowskie UE (Biura SIRENE i Biura SIS i VIS) 

i Komisja Europejska (CS-SIS, CS-VIS, s-TESTA oraz NI-SIS i NI-VIS). Za bezpieczeństwo fi-

zyczne i utrzymanie obiektów, w których będą umieszczone NI SIS i NI-VIS odpowiada wyzna-

czony organ administracji państwowej. Pozostałe komponenty PK SIS II i VIS znajdują się 

w wyłącznych kompetencjach odpowiednich organów administracji państwowej RP. Każdy z ww. 

elementów pełni istotną rolę w procesie dostępu do zasobów CS-SIS i CS-VIS. Szczegółowe zada-

nia KSI, a w nim CW PK SIS II i VIS oraz polskiego Biura SIRENE zostaną przedstawione w przy-

gotowanym Podprogramie pod nadzorem Pełnomocnika Rządu, a realizowanym przez Komendanta 

Głównego Policji. Szczegółowe zadania Biura SIS i VIS określi Pełnomocnik Rządu. 
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Rys. 4.2.1. Uproszczony schemat funkcjonalny powiązań informacyjnych przepływu roboczych danych 

między poszczególnymi elementami struktury technicznej systemu teleinformatycznego Pol-

skiego Komponentu SIS II i VIS.  
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4.3 Krajowy System Informatyczny (KSI) 

KSI jest przewidziany ustawowo jako system integrujący poszczególne zasoby Użytkowni-

ków Instytucjonalnych. Dzięki NK SIS II oraz CW PK SIS II i VIS umożliwi współpracę z CS-SIS 

i CS-VIS oraz Biurem SIRENE. Oprogramowanie KSI zapewni obsługę Biura SIS i VIS za pomocą 

odpowiedniego systemu teleinformatycznego zawierającego moduły monitorujące, wspomagania 

decyzji i eksperckie. 

4.4 Centralny Węzeł Polskiego Komponentu SIS II i VIS 

 Zgodnie z opracowaną implementacją Polskiego Komponentu SIS II i VIS jednym z ele-

mentów zaproponowanej struktury KSI jest Centralny Węzeł Polskiego Komponentu SIS II i VIS, 

który będzie zbudowany w ramach Celu Operacyjnego 3 (CO3_Z1) przez Komendanta Głównego 

Policji. Zawiera Integrator Danych Użytkowników dostosowany do różnorodnych standardowych 

form przesyłu danych, który obsługuje komunikację z Centralnymi Systemami Użytkowników In-

stytucjonalnych, w sposób kompatybilny z ich  (wyspecyfikowaną przez UI) metodą dostępu i 

strukturą danych. 

 W celu zapewnienia ciągłości działania operacyjnego w zakresie użytkowania SIS II i VIS, 

CW umiejscowiony zostanie w dwóch geograficznie oddalonych od siebie lokalizacjach tak, aby 

spełniać wysokie wymagania niezawodności. Obsługa eksploatacyjna CW PK SIS II i VIS będzie 

prowadzona w trybie ciągłym, tj. 24/7/365. Będzie współpracował z NK SIS II z bazami danych i z 

innymi podsystemami KSI. Ponadto zapewni generowanie KT SIS II dla Centralnych Systemów UI 

oraz ośrodka zapasowego CW PK SIS i VIS. 

Komendant Główny Policji przygotuje zaakceptowane przez Pełnomocnika Rządu lokaliza-

cje oraz wymagania funkcjonalne podstawowego i zapasowego ośrodka dla CW PK SIS II i VIS.  

4.5 Sieć teleinformatyczna MSWiA 

 Pełny udział krajowych użytkowników instytucjonalnych i indywidualnych SIS II i VIS 

w wykonywaniu zadań określonych dorobkiem prawnym Schengen odbywa się za pośrednictwem 

KSI, w ramach którego działa CW PK SIS II i VIS. Wymaga to przyłączenia systemów centralnych 

użytkowników instytucjonalnych do sieci teleinformatycznej MSWiA, jak również zapewnienia 

możliwości połączenia przez tą sieć użytkowników indywidualnych z aplikacją KSI. 

Z analizy przeprowadzonej na podstawie informacji nadesłanych przez Użytkowników Insty-

tucjonalnych (UI) wynika, iż niezbędne jest dalsze doprecyzowanie przez poszczególnych użyt-

kowników instytucjonalnych potrzeb w zakresie rozbudowy pasma oraz weryfikacja fizycznej loka-
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lizacji ich systemów centralnych, w celu określenia obszarów inwestycyjnych obejmujących m. in. 

nowe instalacje urządzeń brzegowych, umożliwiających włączenie danego użytkownika instytucjo-

nalnego do sieci teleinformatycznej. 

Ustanowienie sieci teleinformatycznej, do której włączeni powinni zostać użytkownicy indy-

widualni oraz użytkownicy instytucjonalni, zobowiązani do dostarczania danych i dokonywania 

sprawdzeń w SIS II i/ lub VIS, z uwzględnieniem zapewnienia właściwego pasma dla danego użyt-

kownika instytucjonalnego, jest warunkiem koniecznym osiągnięcia celu strategicznego. 

Poniżej przedstawiono zestawienie zadań przewidywanych do wykonania w obszarze KSI, CW PK 

SIS II i VIS oraz sieci teleinformatycznej. 

 

UI Zadania do wykonania 
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• Wskazanie dwóch niezależnych lokalizacji, w których zostanie 

umieszczony KSI wraz z CW PK SIS II i VIS, zaakceptowanych 

przez Pełnomocnika Rządu. 

• Opracowanie założeń KSI wraz z założeniami CW PK SIS II i VIS 

zaakceptowanych przez Pełnomocnika Rządu.. 

• Określenie warunków funkcjonalno-technicznych, niezbędnych dla 

zbudowania i wdrożenia KSI oraz CW PK SIS II i VIS, w tym zde-

finiowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych CW PK 

SIS II i VIS, zaakceptowanych przez Pełnomocnika Rządu. 

• Zaimplementowanie i wdrożenie KSI wraz z niezbędnymi interfej-

sami do systemów centralnych użytkowników instytucjonalnych w 

tym szczególnie CW PK SIS II i VIS w zaakceptowanych przez 

Pełnomocnika Rządu  lokalizacjach, w tym przeprowadzenie testów 

z systemami centralnymi użytkowników instytucjonalnych. 
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UI Zadania do wykonania 
Termin 

realizacji 
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• Doprecyzowanie potrzeb ze strony poszczególnych użytkowników 

instytucjonalnych w zakresie przyłącza systemów centralnych i 

użytkowników indywidualnych do Sieci teleinformatycznej  i do-

konanie podłączenia UI i/ lub UIn, w tym stosownej rozbudowy pa-

sma pozwalającego na bezpieczną, niezawodną i wydajną współ-

pracę z SIS II i VIS poprzez KSI1. 

•  Zapewnienie, za pośrednictwem sieci teleinformatycznej MSWiA, 

niezawodnej komunikacji pomiędzy systemami centralnymi użyt-

kowników instytucjonalnych oraz stanowisk dostępowych użyt-

kowników indywidualnych a KSI, z zachowaniem integralności i 

poufności przesyłanych danych. 
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4.6 Biuro SIS i VIS oraz Biuro SIRENE 

 W ramach obowiązujących podstaw prawnych (KWS), funkcje Biura SIS oraz Biura 

SIRENE realizowane są na podstawie art. 108 oraz art. 92 ust.4 w różnych formach organizacyj-

nych. W połowie 2006 r. planowane jest ustanowienie ram prawnych dla SIS II na poziomie euro-

pejskim. Zgodnie z projektami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Decyzji Ra-

dy Unii Europejskiej w sprawie utworzenia, działania i wykorzystania Systemu Informacyjnego 

Schengen drugiej generacji (SIS II), planowane jest zastąpienie art. 108 i art. 92 ust.4  KWS sto-

sownymi przepisami wspomnianych aktów prawnych.  

Biuro SIS i VIS 
 Polskie Biuro SIS i VIS powinno zostać powołane na początku 2007 r. jako komórka podle-

gła Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Powinno zapewniać właściwe warunki dla 

wykonywanie funkcji nadzorczych, kontrolnych oraz wsparcia decyzyjnego nad operacyjnym dzia-

łaniem CW PK SIS II przez Ministra. Do zadań tego biura należałoby również w szczególności 

zapewnienie dostępu Użytkownikom Instytucjonalnym do systemu SIS II wraz z określeniem za-

kresu uprawnień oraz weryfikacja nowych Centralnych Systemów Użytkowników Instytucjonal-

                                                 
1 UI określą lokalizacje systemów centralnych (dedykowanych dla potrzeb SIS II i VIS) oraz pasma transmisji i uzgod-
nią z Departamentem Infrastruktury Teleinformatycznej obszary odpowiedzialności za infrastrukturę sieciową (punkty 
styku sieci).  
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nych, co do zgłaszanej możliwości podłączenia do systemu SIS II, VIS za pośrednictwem KSI. Po-

nadto Biuro SIS i VIS sprawowałoby roboczy nadzór nad realizacją zadań przez Biuro SIRENE 

oraz współpracą z KSI Użytkowników Instytucjonalnych i Użytkowników Indywidualnych.  

W KSI wyróżniono system teleinformatyczny wspomagający wykonywanie zadań Biura SIS i 

VIS, do którego funkcji będzie należało m.in.: 

 Zapewnienie interfejsu dostępu do zasobów CS-SIS pracownikom Biura, zgodnie z zakre-

sem uprawnień,  

 Zapewnienie interfejsu dostępu do zasobów systemów krajowych, np. systemu centralne-

go Policji. 

 Dokonywanie koordynacji w zakresie przepływu informacji pomiędzy użytkownikami in-

stytucjonalnymi przy udziale KSI. 

 Wymiana informacji pomiędzy użytkownikami instytucjonalnymi. 

 Zapewnienie możliwości kompleksowego monitoringu działalności KSI oraz prowadzenia 

niezbędnej dokumentacji i statystyki. 

Biuro SIRENE 
W dniu 1 września 2004 r. w Komendzie Głównej Policji utworzono odrębną komórkę orga-

nizacyjną dla prowadzenia działalności Biura SIRENE, odpowiedzialną między innymi za przygo-

towanie projektów niezbędnych procedur do prowadzenia i koordynowania współpracy w zakresie 

określonym dla Biur SIRENE, związanych z użytkowaniem SIS II1. 

Praca Biura SIRENE będzie wspierana przez system teleinformatyczny umożliwiający spraw-

ną realizację zadań. Obejmie on odpowiednie systemy dostępu do zasobów zewnętrznych. 

W Polskim Komponencie SIS II i VIS wyróżniono system teleinformatyczny wspomagający 

wykonywanie zadań Biura SIRENE, do którego funkcji będzie należało m.in.: 

 Zapewnienie interfejsu dostępu do zasobów CS-SIS pracownikom Biura, zgodnie z zakre-

sem uprawnień, w tym interfejsu do dokonywania wpisów, modyfikacji, uzupełnienia, ko-

rekty lub usunięcia danych w CS-SIS, a także zgłaszania zastrzeżeń, co do wykonalności 

wpisów dokonanych przez inne Państwa Członkowskie.  

 Zapewnienie interfejsu dostępu do zasobów systemów krajowych, np. systemu centralne-

go Policji. 

 Dokonywanie koordynacji w zakresie jakości informacji wprowadzanych do CS-SIS 

przez użytkowników instytucjonalnych przy udziale KSI. 

                                                 
1 Nie wskazano jednak do tej pory na drodze ustawowej organu właściwego do realizowania zadań Biura SIRENE.  
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 Wymiana informacji uzupełniających pomiędzy innymi biurami SIRENE, a także użyt-

kownikami instytucjonalnymi. 

 Zapewnienie możliwości kompleksowego monitoringu działalności Biura oraz prowadze-

nia niezbędnej dokumentacji i statystyki. 

4.7 Systemy użytkowników instytucjonalnych 

 W skład Polskiego Komponentu SIS II i VIS, wchodzą odpowiednio dostosowane systemy 

teleinformatyczne użytkowników instytucjonalnych składające się z systemów centralnych, stacji 

dostępowych oraz z sieci teleinformatycznych zapewniających komunikację pomiędzy systemami 

centralnymi, a stacjami dostępowymi użytkowników końcowych uprawnionych do dostępu do SIS 

II i/lub VIS. 

Określenie szczegółowej architektury, sposobu i narzędzi niezbędnych do dostosowania sys-

temów teleinformatycznych użytkowników instytucjonalnych, szczególnie systemów centralnych,  

w sposób zapewniający za pośrednictwem KSI współpracę z SIS II i/lub VIS, w tym przeszkolenie 

użytkowników końcowych w zakresie użytkowania SIS II i/lub VIS leży w kompetencji tych pod-

miotów, z zachowaniem uprawnień Pełnomocnika Rządu do nadzoru nad prowadzonymi w tym 

zakresie działaniami. 

Komendant Główny Policji przekaże użytkownikom instytucjonalnym wszelkie informacje 

konieczne do zapewnienia komunikacji ich systemów informatycznych z KSI w terminie umożli-

wiającym wprowadzenie stosownych adaptacji przedmiotowych do grudnia 2006 r. 

Działania dostosowawcze, w tym także zagadnienia współpracy między KSI a UI powinny 

być na bieżąco monitorowane i koordynowane przez Pełnomocnika Rządu. 
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5 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI PROGRAMU.  

W niniejszym rozdziale podano informacje dotyczące organizacji Programu, w tym podano  

strukturę Zarządzania Programem dostosowania organów administracji państwowej do współpracy 

z SIS II i VIS, zakres odpowiedzialności poszczególnych jej członków, a także przyjęte środowisko 

projektowe. Przyjęta metoda zarządzania programem uwzględnia w miarę możliwości zalecenia 

brytyjskiej metodyki prowadzenia projektów Prince 2. 

5.1 Schemat Struktury Organizacyjnej 

Aktualnie obowiązuje trzypoziomowa struktura organizacyjna zarządzania przygotowaniami 

organów administracji państwowej do współpracy z SIS II i VIS.  

I. Na poziomie centralnym zarządzania Programem funkcjonują: 

 Międzyresortowy Zespół do Spraw Przygotowania Organów Administracji Rządowej do 

Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen. 

 Międzyresortowy Zespołu do Spraw Wykorzystania Środków w Ramach Funduszu 

Schengen oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 

 Pełnomocnik Rządu który jest Przewodniczącym obu ww. Zespołów 

 Władza Wdrażająca Program Współpracy Przygranicznej Phare, która zapewnia obsługę 

merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika 

Rządu. W jej strukturze działają: 

- Zastępca Dyrektora ds. SIS II i VIS, który jest równocześnie Pełnomocnikiem Mini-

stra SWiA, Koordynatorem SIS II i VIS, 

- Biuro Pełnomocnika Rządu, kierowane przez Zastępcę Dyrektora Władzy Wdrażającej 

Program Współpracy Przygranicznej PHARE ds. SIS i VIS. 

II. Na poziomie każdego Podprogramu, przygotowywanego i realizowanego przez Użytkow-

ników Instytucjonalnych, w tym jednostki realizujące również inne przydzielone zadania 

związane budową Polskiego Komponentu SISII i VIS, funkcjonują: 

• Kierownik jednostki działający bezpośrednio lub za pośrednictwem powołanych przez 

siebie:  

- Komitetu Sterującego Podprogramu  

- Koordynatora Podprogramu  
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III. Na poziomie każdego Projektu funkcjonują: 

- Kierownik komórki organizacyjnej przygotowującej i realizującej projekt działający 

bezpośrednio lub za pośrednictwem Komitetu Sterującego Projektu 

- Kierownik Projektu przy opcjonalnym wsparciu Administratora Projektu (w razie bra-

ku Administratora Projektu jego zadania powinien realizować Kierownik Projektu).  

 

Mając na uwadze złożoność Programu, dla wsparcia działań Pełnomocnika Rządu i Biura Peł-

nomocnika Rządu wyłoniony zostanie podmiot zewnętrzny, zwany dalej Doradcą Strategicznym. 

Obszar jego działania będzie obejmował między innymi: 

 

 Merytoryczne wsparcie procesu monitorowania i kontroli budowy Polskiego Komponentu 

SIS II i VIS (PK SIS II i VIS).  

 Opracowywania, dokumentów , opinii i innych materiałów eksperckich zleconych przez 

Biuro Pełnomocnika Rządu 

 Wsparcie merytoryczne i organizacyjne współpracy z KE i innymi gremiami międzynaro-

dowymi działającymi w obszarze SIS II i VIS 
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5.2 Zarządzanie projektami Programu 

Na poszczególnych poziomach zarządzania szczególnie na poziomie projektu, powinny być 

stosowane odpowiednie procedury. Ich szczegółowy zakres i treść powinna być zgodna z przyjętą 

w danej jednostce organizacyjnej metodyką zarządzania projektami i uwzględniać specyfikę tej 

jednostki w której obowiązuje. Ze względu na stan realizacji większości projektów, ujednolicanie 

procedur w ramach całego programu było by obecnie bezprzedmiotowe. Można to jednak uczynić 

dla procedur realizowanych przez poszczególne jednostki w ramach poszczególnych podprogra-

mów. Dla upewnienia się że stosowane w poszczególnych projektach podprogramu procedury są 

spójnie i efektywnie wykorzystywane powinny one zostać (na poziomie każdego podprogramu) 

zweryfikowane. Efekty takiej weryfikacji, wraz z opisem stosowanych w ramach podprogramu pro-

cedur powinny zostać dostarczone przez Koordynatorów Podprogramów do Biura Pełnomocnika 

Rządu w terminie 30 dni od zatwierdzenia przez Radę Ministrów niniejszego Master Planu. Doty-

czy to między innymi takich procedur jak: 

Kontrola Zakresu i Raportowanie Postępów Programu 

 Procedura Rozwiązywania Problemów 

Procedura definiuje sposób zgłaszania, identyfikacji, ewidencji i rozwiązywania zda-

rzeń potencjalnie zagrażających realizacji bieżących lub przyszłych zadań projekto-

wych stanowiących jednocześnie zagrożenie dla sukcesu całego przedsięwzięcia.  

 Procedura Kontroli Zmian 

Procedura definiuje zasady identyfikacji, oszacowania, zatwierdzania i uwzględnia-

nia zmian w zakresie, harmonogramie lub jakości Projektu. Umożliwia wprowadza-

nie zmian do zakresu realizowanych prac lub/i jego harmonogramu wynikających z 

decyzji Kierownictwa Projektu, jak i nieprzewidzianych zdarzeń mających wpływ na 

sukces przedsięwzięcia. Zgoda na zmianę może pociągać za sobą zmianę w budże-

cie, harmonogramie i produktach Projektu. 

 Procedura Kontroli i Raportowania Postępów Projektu 

Procedura opisuje zasady kontroli stanu realizacji Projektu w odniesieniu do przyję-

tego harmonogramu. Ponadto, procedura precyzuje zakres i tryb odbywania tzw. 

spotkań projektowych.  
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 Procedura Zarządzania Ryzykiem 

Procedura opisuje zasady monitorowania, zapobiegania oraz przeciwdziałania ryzy-

kom zagrażającym realizacji Projektu. Bieżące zarządzanie ryzykiem ma celu jak 

najszybsze ominięcie zagrożenia osiągnięcia celu strategicznego. 

 Procedura Komunikacji 

Procedura opisuje tzw. komunikację projektową stanowiącą główny element bieżą-

cego informowania o wybranych kwestiach wszystkich zaangażowanych w realiza-

cję Projektu tak, aby umożliwić odpowiednio wczesne zapoznanie się z problemami, 

ich weryfikację i podjęcie działań naprawczych. Procedura zapewnia bieżące infor-

mowanie Koordynatora Podprogramu oraz Biura Pełnomocnika o statusie realizacji 

poszczególnych zadań oraz umożliwienia właściwą komunikację pomiędzy wszyst-

kimi zainteresowanymi podmiotami odpowiedzialnymi za realizację i monitoring 

Projektu. 

 

Zarządzanie Bieżącą Pracą Projektową 

 Procedura Kontroli Realizacji Zadań 

Procedura opisuje zasady kontroli realizacji poszczególnych zadań odnoszących się 

poszczególnych etapów projektu.  

 Procedura Kontroli Budżetu Projektu 

Procedura definiuje sposób kontroli budżetu Projektu w odniesieniu do wykonania 

całkowitego budżetu Projektu,  

 

 

Kontrola Jakości Projektu 

 Procedura tworzenia, akceptacji i uaktualniania dokumen-

tów 

Procedura opisuje zasady tworzenia, dokonywania przeglądów oraz zatwierdzania 

dokumentów stanowiących produkty Projektu  
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 Procedura Zarządzania Dokumentami 

Procedura opisuje sposób identyfikowania, oznaczania i dystrybuowania dokumen-

tów w ramach realizacji Projektu 

 Procedura Kontroli Przebiegu Projektu 

Procedura opisuje zasady, jakim podlegają raporty o wykonanych zdaniach kluczo-

wych dla realizacji projektu oraz okresowe przeglądy przebiegu Projektu (w szcze-

gólności poprzez prowadzenie audytów ogólnych polegających na ocenie stanu re-

alizacji Projektu w stosunku do założonego harmonogramu, jakości zarządzania Pro-

jektu, kontroli budżetu Projektu oraz analizie zidentyfikowanych ryzyk projekto-

wych). 

 

5.3 Zakres obowiązków w obszarze zarządzania Programem 

Poniżej przedstawiono zakres obowiązków osób odpowiedzialnych za zarządzanie i nadzór 

nad Programem, dotyczący ich funkcji w Programie. 

Podmiot odpowie-

dzialny 
Zadania i obowiązki Rola w projekcie 

Międzyresortowy 

Zespół ds. SIS  

Zgodnie z Zarządzeniem nr 91 Prezesa Rady Ministrów z dnia 

22 lipca 2002 r. (z późn. zm.). w sprawie powołania Międzyre-

sortowego Zespołu do Spraw Przygotowania Organów Admi-

nistracji państwowej do Współpracy z SIS . 

Organ opiniotwórczy, 

doradczy i decyzyjny 

Rady Ministrów. 

Międzyresortowy 

Zespół ds. F.Sch i 

NMF 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 75 Prezesa Rady Ministrów z dnia 

z dnia 12 sierpnia 2004 r. (z późn. zm) w sprawie Międzyresor-

towego Zespołu do Spraw Wykorzystania Środków w Ramach 

Fundu-szu Schengen oraz Norweskiego Mechanizmu Finan-

sowego. 

Organ opiniotwórczy 

i decyzyjny  

Rady Ministrów. 

Pełnomocnik Rządu 

  

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 

2004 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do 

Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do 

Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen II (SIS II) i 

Systemem Informacji Wizowej (VIS) - Dz.U. z 2004, Nr.281, 

poz. 2788, zm. Dz.U. z 2005, Nr.48 poz. 449, Dz.U. z 2005, 

Nr.196 poz. 1629 

Koordynator  Programu 

przygotowań krajowego 

komponentu 

 SIS II i VIS. 
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Podmiot odpowie-

dzialny 
Zadania i obowiązki Rola w projekcie 

Pełnomocnik Mini-

stra SWiA, Koordy-

nator Programu SIS 

II1

Zgodnie z Decyzją Nr 60 Ministra SWiA z dnia 1 czerwca 

2005r. w sprawie powołania Pełnomocnika Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji – Koordynatora Programu SIS 

II. 

Koordynator o kompe-

tencjach w zakresie 

monitoringu. 

Z-ca Dyrektora 

WWPWP 

ds. SIS II i VIS 

Zgodnie z Decyzją Nr 26 Ministra SWiA z dnia 16 marca 2005 

zmieniającą decyzję w sprawie utworzenia państwowej jed-

nostki budżetowej – Władza Wdrażająca Program Współpracy 

Przygranicznej PHARE 

Kierownik Biura Peł-

nomocnika Rządu. 

 

Doradca Strategicz-

ny2

 

Opracowywanie ekspertyz w zakresie zleconym przez Pełno-

mocnika. 

Merytorycznego wsparcia monitorowania i kontroli budowy 

Polskiego Komponentu SIS II i VIS (PK SIS II i VIS).  

Opracowywania, dokumentów , opinii i innych materiałów 

eksperckich zleconych przez biuro Pełnomocnika Rządu. 

Wsparcie merytoryczne 

i eksperckie w zakresie 

realizacji przedsięwzię-

cia. 

Komitet Sterujący 

Podprogramu 

Nadzór nad realizacją projektów wchodzących w skład pod-

programu, zgodnie z harmonogramami prac. 

Wdrożenie i dokumentowanie procedur zapewniających, że 

postępowanie ze wszystkimi zagadnieniami projektowymi, 

szczególnie w zakresie wprowadzanych zmian, będzie pod 

kontrolą. 

Identyfikacja i dokumentowanie potencjalnych problemów, 

opóźnień i zagrożeń w realizacji projektów, ustalanie przy-

czyn ich powstania oraz opracowywanie planów napraw-

czych. 

Bieżące identyfikowanie zagadnień projektowych, w celu za-

pewnienia kontroli nad wszystkimi działaniami wykonanymi 

w zakresie przedmiotu prac. 

Prowadzenie rejestru konfiguracji, odpowiednio, do przed-

miotu realizowanych projektów. 

Stosowanie procedur i w zakresie realizacji projektu i rapor-

Zespół decyzyjny w 

zakresie obszaru pod-

programu w zakresie 

kompetencji UI. 

                                                 
1 Funkcję Pełnomocnika Ministra SWiA, Koordynator Programu SIS II pełni Zastępca Dyrektora WWPWP 
ds. SIS II i VIS. W związku z tym osoba będąca Pełnomocnikiem, a równocześnie Zastępcą Dyrektora WWPWP, wy-
konuje zadania w  zakresie SIS i VIS na dwóch podstawach pranych – Decyzji Nr 60 oraz Decyzji Nr 26 z 2005 r. 
 
2 Obecnie aktualizowane są wymagania i zakres działania dla doradcy strategicznego. Po zakończeniu tych prac zosta-
nie uruchomiona procedura jego wyboru. 
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Podmiot odpowie-

dzialny 
Zadania i obowiązki Rola w projekcie 

towania 

Przekazywanie do Biura Pełnomocnika informacji o stanie 

realizacji projektów, w tym ww. informacji. 

Koordynator Pod-

programu 

Bieżący nadzór nad prawidłowym przebiegiem realizacji pod-

programu w sposób zapewniający osiągnięcie założonych ce-

lów w terminie, przy określonych kosztach, wymaganej jakości 

i poziomie wykonania. 

Przekazywanie do Pełnomocnika Rządu informacji o stanie 

realizacji projektów, w tym informacji o problemach i opóź-

nieniach w realizacji projektów. 

Ustanowienie i utrzymywanie procedur sterowania 

i weryfikacji podprogramem w zakresie spełniania wymagań 

na danym etapie jego realizacji. 

Kierownik podprojektu 

SIS II i VIS w zakresie 

kompetencji UI. 

Kierownik  Projektu Kierowanie realizacją projektu w sposób zapewniający osią-

gnięcie założonych celów w terminie, przy założonych kosz-

tach, wymaganej jakości i poziomie wykonania. 

Identyfikacja potrzeb i propozycje rozwiązań w zakresie re-

gulacji prawnych. 

Identyfikacja problemów i proponowanie rozwiązań tech-

nicznych. 

Bezpośrednie źródło 

wartości dodanej pro-

jektu. 

Administrator Pro-

jektu 

Przygotowywanie raportów i sprawozdań oraz ich przekazy-

wanie do Kierownika projektu oraz uzupełniających robo-

czych informacji dla Koordynatora i Biura Pełnomocnika 

Rządu 

Administracja projek-

tów 

 

Organizacja zarządzania  Programem posiada, w wyniku podjętych w przeszłości decyzji, niespójną 

strukturę. Dotyczy to w szczególności usytuowania organizacyjnego Pełnomocnika Rządu oraz 

Pełnomocnika Ministra SWiA - Koordynatora Programu SISII. Sytuacja ta, stała się przedmiotem 

szczegółowej analizy i łącznie z propozycją działań zaradczych została uwzględniona w tabeli ry-

zyk przedstawionej w rozdziale 6 (poz. Z01, Z02). 
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5.4 Administrowanie Programem 

Administrowanie Programem wspierane będzie poprzez  prowadzenie tzw. Biblioteki Pro-

gramu, stanowiącej dokumentację prowadzoną w postaci papierowej i elektronicznej, związanej 

z przygotowaniami organów administracji państwowej do współpracy z SIS II i VIS.  

 

Wszystkie dokumenty powstające w czasie trwania Programu lub dostarczane z zewnątrz po-

winny być w wersji papierowej i/ lub elektronicznej. Dokumenty w wersji papierowej będą trafiały 

do tzw. Biblioteki Papierowej, zaś dokumenty w wersji elektronicznej będą trafiały do tzw. Biblio-

teki Elektronicznej dostępnej zdalnie w szczególności dla instytucji których systemu wchodzą w 

skład PK SIS II i VIS 

 

Biblioteka Programu będzie prowadzona w poszczególnych częściach, odpowiednio do za-

kresu kompetencji, przez Biuro Pełnomocnika Rządu (Zespół Administratora Programu) oraz Ko-

ordynatorów Podprogramów. 

 

Za przygotowanie struktury Biblioteki Papierowej oraz Biblioteki Elektronicznej, a także za 

zarządzanie ich wykorzystaniem odpowiada, odpowiednio do zakresu kompetencji, na poziomie 

Programu - Biuro Pełnomocnika Rządu (Zespół Administratora Programu) a na poziomie Podpro-

gramów - Koordynatorzy Podprogramów. 

 

Struktura ww. Bibliotek na poziomie Biura Pełnomocnika Rządu będzie przygotowana przez to 

biuro w terminie 30 dni od zatwierdzenia przez Radę Ministrów niniejszego dokumentu. 

Struktury bibliotek prowadzonych w ramach podprogramów i projektów zostaną przygotowane 

przez Koordynatorów poszczególnych podprogramów w terminie 30 dni od zatwierdzenia przez 

RM niniejszego dokumentu. 

 

5.5  Metody Planowania 

Z uwagi na fakt, że budowa Polskiego Komponentu SIS II i VIS wymaga zaangażowania or-

ganów administracji państwowej uprawnionych do dostępu do SIS II i/ lub VIS wszystkie zadania, 

o których mowa w niniejszym dokumencie, zostały pogrupowane w tzw. Podprogramy. W przy-

padku MSWiA poszczególne podprogramy zostały utworzone w ramach każdej jednostki organiza-

cyjnej uczestniczącej w Programie (podmioty obowiązane). Podprogramy  przygotowane są i reali-
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zowane samodzielnie przez podmioty obowiązane w sposób określony w niniejszym dokumencie, 

tzn.: 

 Lista Produktów Projektowych oraz Harmonogram realizacji Podprogramu i Projektów 

będą odrębnymi dokumentami dla każdego podmiotu obowiązanego. 

 Aktualizacja ww. dokumentów będzie się odbywała po każdej istotnej zmianie, jednakże 

nie rzadziej niż raz w miesiącu. O aktualizacji powinno być powiadomione Biuro Pełno-

mocnika Rządu. 

 Do celów planowania będą tworzone tzw. Szczegółowe Plany Podprogramu dotyczące 

określonych celów operacyjnych i odpowiadających im zadań dla każdego obowiązanego 

podmiotu.  

 

Lista Produktów Projektowych, odpowiednio do zakresu kompetencji organu i zadań zdefi-

niowanych w niniejszym dokumencie, będzie zawierała, dla każdego Produktu, co najmniej nastę-

pujące informacje: 

 Identyfikator Produktu będący złożeniem numeru Celu Operacyjnego i odpowiadającego 

zadania, zgodnie z listą zadań przedstawioną w rozdziale 3 niniejszego opracowania. 

 Nazwa Produktu. 

 Opis Produktu wraz z uzasadnieniem jego realizacji w kontekście dostosowania organu do 

współpracy z SIS II i/ lub VIS.  

 Przyjęte kryteria akceptacji Produktu. 

 Termin wytworzenia Produktu. 

 Koszt wytworzenia Produktu oraz źródło finansowania. 

 Listę Produktów związanych. 

 

Harmonogram realizacji Podprogramu, odpowiednio do zakresu kompetencji organu i za-

dań zdefiniowanych w niniejszym dokumencie będzie zawierał, co najmniej następujące  

informacje: 

 Identyfikatory i nazwy Produktów. 

 Dokładny czas rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych Produktów. 
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 Wyszczególnione tzw. „kamienie milowe” związane z realizacją każdego z produktów, 

w tym terminy ich osiągnięcia. 

 Lista Produktów Projektowych oraz Harmonogram realizacji Podprogramu w zakresie kom-

petencji organu zostanie przygotowany przez każdego z użytkowników instytucjonalnych przy wy-

korzystaniu wykresu Gantta w ciągu 30 dni od czasu zatwierdzenia niniejszego dokumentu. 

 

Szczegółowy Plan Podprogramu, odpowiednio do zakresu kompetencji organu będzie za-

wierał co najmniej następujące informacje: 

 Wprowadzenie, w którym zostanie ogólnie opisany przedmiot i zakres prowadzonych 

prac na rzecz przygotowań organu administracji państwowej do współpracy z SIS II i/ lub 

VIS. 

 Charakterystyka przedsięwzięcia, w której należy: 

- Wskazać główne cele przedsięwzięcia oraz jego zakres, a także spodziewane korzyści 

wynikające z jego wdrożenia, w tym, co będzie najważniejszym jego produktem. 

- Podać podstawę prawną i/ lub faktyczną realizacji przedsięwzięcia wraz 

z ewentualnymi ograniczeniami w tym zakresie, które wymagałyby zmian w obowią-

zujących przepisach prawnych, w tym w przepisach wewnętrznych. 

- Wskazać najważniejsze zadania do zrealizowania na rzecz przygotowań, w tym termi-

ny ich realizacji, odpowiednio, do zakresu odpowiedzialności podmiotu i w odniesie-

niu do zadań przedstawionych w rozdziale 3.4 niniejszego opracowania. 

- Podać wstępny harmonogram przedsięwzięcia, w tym planowany czas realizacji lub 

planowaną datę rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia.  

- Podać przyjęte kryteria akceptacji przedsięwzięcia, czyli ułożoną wg priorytetu listę 

kryteriów, które należy spełnić, aby przedsięwzięcie przyniosło oczekiwane rezultaty. 

- Podać czynniki ryzyka związane z realizacją poszczególnych produktów, w tym opis 

działań zmierzających do minimalizacji ryzyka/ przewidywane środki zaradcze. 

 Lista Produktów Projektowych. 

 Harmonogram realizacji Podprogramu. 
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 Zidentyfikowane główne ryzyka Programu 6 

W oparciu o nadesłane informacje o stanie realizacji poszczególnych projektów Programu oraz ana-

lizę i opracowania własne przeprowadzono identyfikację istniejących ryzyk. Wyniki tej analizy, a 

dotyczące głównych ryzyk Programu zawarto w poniższej tabeli. 
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Z01 Zarządcze 

Problemy kompetencyjne i 

trudności w zapewnieniu 

sprawnego nadzoru nad cało-

ścią programu SIS II i VIS 

spowodowane błędami w 

organizacji wynikającymi z 

niewłaściwego usytuowania 

Pełnomocnika Rządu ds. SIS 

II i VIS. 

TAK (w 

zakresie 

kompe-

tencji 

MSWiA) 

Wyso-

kie 
Wysoki 

Przyjęcie propozycji zmiany 

struktury organizacyjnej 

przygotowanej przez Pełno-

mocnika Rządu i wstępnie 

zaakceptowanej pod koniec 

lutego 2006 przez Wicepre-

zesa Rady Ministrów, Mini-

stra SWiA, dopasowana do 

sprawnego zarządzania pro-

jektami międzyresortowa 

struktura koordynacyjna. 

Zapewnienie wsparcia kon-

sultingowego. 

Z02 Zarządcze 

Brak skutecznej koordynacji 

spowodowany faktycznym 

zdemontowaniem struktury 

zarządzania programem SIS 

II i VIS przez poprzednie 

kierownictwo MSWiA, w 

tym także przypisanie zadań 

technicznych jednostce nie-

posiadającej stosownego 

zaplecza.  

TAK 
Wyso-

kie 
Wysoki 

jw. z uwzględnieniem szcze-

gółowych rozwiązań dosto-

sowanych do specyfiki 

MSWiA. Dopasowana do 

sprawnego zarządzania pro-

jektami struktura koordyna-

cyjna resortowa. 

Z03 Zarządcze 

Niewłaściwe usytuowanie 

struktur zarządzania Progra-

mem i projektami realizowa-

nymi poza strukturami 

MSWiA. 

TAK (w 

zakresie 

kompe-

tencji 

MSWiA) 

Średnie  Średni  

Podjęcie stosownych decyzji 

dotyczących struktur zarzą-

dzania Programem i projek-

tami. Dopasowana do spraw-

nego zarządzania projektami 

resortowa struktura koordy-
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nacyjna. 

Z04 Zarządcze 

Krótki termin uzyskania 

gotowości do włączenia się w 

ramy SIS II i VIS. 

TAK Średnie  Średni  

Przygotowanie KSI jako 

zadania priorytetowego 

umożliwiającego szybkie 

włącznie krajowych zasobów 

informacyjnych do SIS II.  

Z05 Zarządcze 

Brak efektywnej współpracy 

oraz wymiany informacji w 

ramach Programu. 

TAK 
Wyso-

kie 
Średni  

 Uruchomienie systemu in-

formacyjnego Programu. 

Z06 Zarządcze 

Opóźnienia w realizacji SIS 

II i VIS na poziomie UE, w 

tym brak zatwierdzonych 

specyfikacji technicznych i 

interfejsów SIS II  

NIE 
Wyso-

kie 
Średni  

Uwzględnienie w realizowa-

nych Projektach Programu 

możliwości zmian w doku-

mentacji technicznej SIS II i 

VIS oraz w harmonogramach 

realizacji, w trakcie budowy 

PK SIS II i VIS. Utworzenie 

KSI w oparciu o przewidy-

wany kształt regulacji UE. 

Z07 Zarządcze 

Ilościowe i jakościowe braki 

kadrowe w obszarze realiza-

cji programu SIS II i VIS 

TA
K

 (w
 z

ak
re

si
e 

ko
m

pe
te

nc
ji 

M
SW

iA
) 

Średnie  Średni  

Zapewnienie warunków dla 

pozyskania niezbędnej kadry 

lub uzyskanie wsparcia ze-

wnętrznego. Nadanie wyso-

kiego priorytetu Programowi 

SIS II i VIS.  

Z08 Zarządcze 
Negatywny wynik procesu 

ewaluacji Schengen. 

TA
K

 ( 
w

 z
ak

r. 

ko
m

p.
 M

SW
iA

) 

Średnie  Wysoki 

Zapewnienie skutecznego 

systemu zarządzania Progra-

mem oraz wprowadzenie 

systemu wewnętrznej ewalu-

acji. 
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F01 Finansowe 

Przewlekła procedura prze-

targowa oraz wystąpienie 

nieprawidłowości w prowa-

dzeniu przetargów i rozlicza-

niu przedsięwzięć.  

TA
K

 (w
 z

ak
re

si
e 

ko
m

pe
te

nc
ji 

M
SW

iA
) 

Wyso-

kie 
Wysoki 

Zapewnienie ze strony kie-

rowników jednostek organi-

zacyjnych odpowiedzialnych 

za odpowiednie przygotowa-

nie i przeprowadzenie prze-

targów właściwego nadzoru 

nad przygotowaniem i prze-

prowadzeniem procedur 

przetargowych. Utworzenie 

sprawnego, wydzielonego 

obiegu dokumentów finan-

sowych. Zapewnienie jedno-

litości postępowania w pro-

cedurach budżetowych i 

Funduszu Schengen. Ścisła 

współpraca z UZP w zakresie 

poprawności formalnej pro-

cedur przetargowych podej-

mowanych przez UI. 

F02 Finansowe 

Brak środków na istotne dla 

PK SIS II i VIS projekty ze 

względu na niewłaściwą 

alokację środków na projekty 

o mniejszym znaczeniu. 

NIE 
Wyso-

kie 
Wysoki 

Dofinansowanie krytycznych 

projektów w ramach budże-

tów własnych danego dyspo-

nenta części budżetowej lub z 

rezerwy celowej Budżetu 

Państwa przewidzianej na ten 

cel w danym roku budżeto-

wym. 

F03 Finansowe Zmiana kursu wymiany walut NIE 
Wyso-

kie 
Wysoki 

Analiza projektów pod 

względem możliwości uzy-

skania oszczędności. Szuka-

nie dodatkowych źródeł fi-

nansowania. 
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T01 
Organizacyjno – 

techniczne 

Niespójność obecnego Pro-

gramu oraz wady w alokacji 

zasobów wynikające z budo-

wy programu "od dołu", bez 

całościowej koncepcji, na 

podstawie  potrzeb zgłoszo-

nych przez poszczególne 

jednostki. 

TAK (w 

zakresie 

kompe-

tencji 

MSWiA) 

Wyso-

kie 
Wysoki 

Dokonanie analizy stanu 

programu, wykrycie luk oraz 

podjęcie stosownych działań. 

Zapewnienie wsparcia kon-

sultingowego. 

T02 
Organizacyjno - 

techniczne 

Niewłaściwa architektura, 

nieoptymalny dobór sprzętu i 

oprogramowania w zakresie 

projektów realizowanych 

przez MSWiA lub jednostki 

podległe i nadzorowane przez 

MSWiA. 

TAK Średnie  Wysoki 

Wczesne testy architektury 

technicznej systemów. Za-

pewnienie wsparcia konsuli-

tingowego. 

T03 
Organizacyjno - 

techniczne 

Zbieżność terminu wdrożenia 

SIS II (CS-SIS II) z zakoń-

czeniem realizacji PK SIS II i 

VIS, co może skutkować 

brakiem zgodności pomiędzy 

PK SIS II i VIS a CS-SIS II. 

NIE Niskie Średni  

Zapewnienie właściwego 

przepływu informacji oraz 

zdolności zespołów realiza-

cyjnych do szybkiego skory-

gowania występujących nie-

zgodności. 

T04 
Organizacyjno - 

techniczne 

Opóźnienie związane z bra-

kiem zasobów sieciowych do 

zbudowania zaplanowanej 

architektury KW, a w szcze-

gólności podłączenia Punk-

tów Rejestracyjnych CEPiK 

TAK Średnie  Średni  

Dokonanie analizy i podjecie 

kroków zapewniających 

zrealizowanie zadania w 

zakresie pozytywnego przej-

ścia procesu ewaluacji. 

P01 Prawne 

Opóźnienia w procedurze 

ustawodawczej skutkujące 

brakiem terminowego wej-

ścia w życie aktów prawnych 

pozwalających na funkcjo-

nowanie SIS II i VIS w Pol-

sce.1   

NIE Średnie  Wysoki 

Zintensyfikowanie prac nad 

terminowym przygotowa-

niem stosownych projektów 

aktów prawnych, z wykorzy-

staniem istniejących instru-

mentów prawnych, w tym 

KSI. Podjęcie kroków mają-

                                                 
1 W szczególności oznacza to brak przyjęcia stosownych aktów prawnych na poziomie UE. 
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cych na celu ewentualne 

przyspieszenie procedury 

legislacyjnej. 

P02 Prawne 

Brak regulacji prawnych 

mających znaczenie dla funk-

cjonowania SIS II i VIS w 

jednostkach podległych lub 

nadzorowanych przez Mini-

stra SWiA.1

TAK Niskie Wysoki 

Zintensyfikowanie prac nad 

przygotowaniem stosownych 

projektów regulacji. 

P03 Prawne 

Brak regulacji prawnych na 

poziomie UE - dotyczących 

funkcjonowania  SIS II i VIS.

NIE Niskie Wysoki 

Oparcie prac na krajowych  

regulacjach prawnych 

(np.dot. KSI), z przewidze-

niem możliwości ich noweli-

zacji w oparciu o  przyjęte 

projekty proponowanych 

aktów prawnych UE regulu-

jących sposób użytkowania 

SIS II i VIS. 

 

 

                                                 
1 W szczególności obejmuje to akty określające warunki techniczne przekazu danych. 
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