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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
 

1. Dostosowanie przepisów wykonawczych poprzez wydanie nowego rozporządzenia w miejsce rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu przeprowadzania szkoleń z zakresu 

bezpieczeństwa i ochrony danych przetwarzanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) oraz kwalifikacji 

osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń (Dz. U. poz. 2405), zwanego dalej „rozporządzeniem w sprawie 

szkoleń KSI”, z uwagi na fakt wejścia w życie ustawy z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o udziale 

Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. oraz Dz.U. z 2022 r. poz. 2642), zwanej dalej „ustawą nowelizującą”, w związku 

z koniecznością dostosowania prawa krajowego do nowych przepisów prawa unijnego dotyczących Systemu 

Informacyjnego Schengen (tzw. pakiet SIS recast), tj.: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1860 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie 

użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen do celów powrotu nielegalnie przebywających obywateli państw 

trzecich (Dz. Urz. UE L 312 z 7.12.2018, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2018/1860”, 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1861 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie 

utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie odpraw 

granicznych, zmiany konwencji wykonawczej do układu z Schengen oraz zmiany i uchylenia rozporządzenia (WE) 

nr 1987/2006 (Dz. Urz. UE L 312 z 7.12.2018, str. 14, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 2018/1861”, 

c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1862 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie 

utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy 

policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, zmiany i uchylenia decyzji Rady 

2007/533/WSiSW oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1986/2006 i decyzji 

Komisji 2010/261/UE (Dz. Urz. UE L 312 z 7.12.2018, str. 56, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 

2018/1862”.  

Konsekwencją przedmiotowej zmiany stała się konieczność dostosowania treści ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. 

o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym 
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(Dz. U. z 2021 r. poz. 1041, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o SIS i VIS”, w tym upoważnienia ustawowego do 

wydania rozporządzenia w sprawie szkoleń KSI. 

Ustawa nowelizująca zmieniła treść upoważnienia ustawowego do wydania rozporządzenia przez ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych, zawartego dotychczas w art. 25 ust. 3 ww. ustawy. 

2. Zgodnie z upoważnieniem ustawowym ujętym w art. 25 ust. 11 ustawy o SIS i VIS – nadanie projektowanemu 

rozporządzeniu tytułu odpowiadającego jego zakresowi przedmiotowemu oraz określenie przedmiotu rozporządzenia 

w celu szczegółowego i wyczerpującego wskazania zakresu spraw przekazanych do uregulowania w akcie 

wykonawczym. 

3. Wyodrębnienie dwóch rodzajów szkoleń, zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o SIS i VIS, tj.: szkolenia dostępowego, a więc 

szkolenia przeprowadzanego przed przyznaniem upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego 

(KSI) oraz przetwarzania danych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), stanowiącego warunek nadania tego 

upoważnienia, oraz szkolenia okresowego, tj. szkolenia przeprowadzanego okresowo po przyznaniu upoważnienia do 

dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz przetwarzania danych poprzez Krajowy System 

Informatyczny (KSI), które służy aktualizacji i systematyzacji wiedzy. Powyższe wynika z treści art. 14 ust. 1 

rozporządzenia 2018/1861 (stosowanego do zakresu regulowanego rozporządzeniem 2018/1860 na podstawie jego art. 

19) oraz art. 14 ust. 1 rozporządzenia 2018/1862, zgodnie z którymi „przed otrzymaniem upoważnienia do 

przetwarzania danych przechowywanych w SIS i okresowo po przyznaniu dostępu do danych SIS, personel organów 

mających prawo dostępu do SIS przechodzi odpowiednie szkolenie (…)”. Częstotliwość przeprowadzania szkoleń 

okresowych pozostawiono do decyzji kierownika uprawnionego organu w zależności od zakresu uprawnień 

ustawowych przyznanych poszczególnym organom, kompetencji i doświadczenia funkcjonariuszy i pracowników tego 

organu, jak również wprowadzania modyfikacji w zakresie rozwiązań prawnych lub funkcjonalnych dotyczących 

tematów objętych programem szkolenia. 

4. Zastąpienie dotychczasowego wyrażenia „plan szkolenia” wyrażeniem „program szkolenia”, zgodnie z art. 14 ust. 2 

rozporządzenia 2018/1861 (jw. stosowanego w zakresie rozporządzenia 2018/1860) oraz art. 14 ust. 2 rozporządzenia 

2018/1862. 

5. Rozszerzenie zakresu programu szkolenia o następujące zagadnienia: użytkowanie Systemu Informacyjnego Schengen 

i Wizowego Systemu Informacyjnego, zasady bezpieczeństwa danych, w tym ochrony danych, prawa podstawowe 

osób, których dane dotyczą, jakość danych przetwarzanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) i danych 

uzupełniających podlegających wymianie za pośrednictwem biura SIRENE, o której mowa w art. 44 rozporządzenia 

2018/1861 i art. 59 rozporządzenia 2018/1862, sankcje z tytułu naruszeń ochrony danych osobowych i incydentów 

bezpieczeństwa, a także procedury regulujące przetwarzanie danych określone w aktach wykonawczych przyjętych 

przez Komisję na podstawie art. 8 ust. 4 rozporządzenia 2018/1861 oraz art. 8 ust. 4 rozporządzenia 2018/1862. 

6. Ujednolicenie treści zakresu informacyjnego programu szkolenia poprzez wskazanie krajowych i europejskich 

regulacji dotyczących Systemu Informacyjnego Schengen oraz Wizowego Systemu Informacyjnego i ochrony danych 

osobowych. 

7. Wskazanie, iż program szkolenia zatwierdza kierownik uprawnionego organu. 

8. Odstąpienie od dotychczasowego rozwiązania, tj. określania łącznego czasu szkolenia z uwagi na fakt, iż  program 

szkolenia  - opracowany przez inspektora ochrony danych uprawnionego organu i obejmujący zagadnienia wskazane 

w projekcie rozporządzenia - dostosowany jest do zakresu uprawnień ustawowych konkretnego organu. Zasadnym jest 

zatem, aby decyzja dotycząca czasu trwania szkolenia realizowanego zgodnie z ww. programem pozostawała również 

w gestii tego organu. 

9. Wskazanie, że w uzasadnionych przypadkach szkolenia mogą zostać przeprowadzone przez instruktorów innego 

uprawnionego organu za zgodą tego organu – jeżeli dysponuje on środkami technicznymi i organizacyjnymi oraz 

zapewnia kadry posiadające niezbędne przygotowanie merytoryczne w zakresie zagadnień objętych programem 

szkolenia; sprecyzowano przy tym, że do przeprowadzania szkoleń uprawnione są wyłącznie organy, o których mowa 

w ustawie o SIS i VIS. 

10. Wskazanie katalogu informacji, które powinny zawierać: zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia oraz 

oświadczenie o zapoznaniu się i zrozumieniu treści materiałów szkoleniowych, celem zapewnienia stosowania przez 

uprawniony organ zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 5 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 i art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych 

osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. 



 

 

11. Uzupełnienie katalogu kwalifikacji, jakie powinni posiadać instruktorzy w zakresie zagadnień objętych programem 

szkolenia w związku z nowymi europejskimi i krajowymi regulacjami dotyczącymi Systemu Informacyjnego 

Schengen oraz Wizowego Systemu Informacyjnego oraz ochrony danych osobowych. 

12. Uwzględnienie rozwiązania przejściowego w celu zachowania ciągłości procesu szkoleniowego. W § 6 

projektowanego rozporządzenia zakreślono termin 6 miesięcy od dnia jego wejścia w życie na opracowanie 

programów szkoleń stosownie do treści nowych przepisów europejskich i krajowych, a w § 7 - termin 18 miesięcy od 

dnia jego wejścia w życie jako okres, w którym ważność zachowują szkolenia dotychczasowe, przeprowadzone na 

podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu 

przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych przetwarzanych poprzez Krajowy System 

Informatyczny (KSI) oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń (Dz. U. poz. 2405) oraz 

opracowanych na jego podstawie planów szkoleń. W ww. terminie osoby przeszkolone będą miały możliwość odbycia 

szkolenia okresowego (vide art. 25 ust. 2 ustawy o SIS i VIS) na podstawie programu szkolenia. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Wejście w życie nowego rozporządzenia w sprawie szkoleń KSI służy przede wszystkim zapewnieniu spójności z ustawą 

o SIS i VIS oraz rozporządzeniami (UE) 2018/1860, 2018/1861 i 2018/1862. 

W związku z tym w projekcie ww. rozporządzenia: 

- tytuł rozporządzenia dostosowany został do zakresu przedmiotowego regulacji: „w sprawie szkoleń osób mających dostęp 

do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz kwalifikacji osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń”, 

- określono przedmiot rozporządzenia w sposób adekwatny do treści delegacji ustawowej w celu szczegółowego i  

wyczerpującego wskazania zakresu spraw przekazanych do uregulowania w akcie wykonawczym, 

- wyodrębniono dwa rodzaje szkoleń, tj.: szkolenia dostępowe, a więc szkolenia przeprowadzane przed przyznaniem 

upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz przetwarzania danych poprzez Krajowy 

System Informatyczny (KSI), stanowiące warunek nadania tego upoważnienia, oraz szkolenia okresowe, tj. szkolenia 

przeprowadzane po przyznaniu upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz 

przetwarzania danych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI),  

- wyrażenie „plan szkolenia” zastąpiono wyrażeniem „program szkolenia”, 

- rozszerzono katalog informacji, które powinien zawierać program szkolenia poprzez uwzględnienie następujących 

zagadnień: użytkowanie Systemu Informacyjnego Schengen i Wizowego Systemu Informacyjnego, zasady bezpieczeństwa 

danych, w tym ochrony danych, prawa podstawowe osób, których dane dotyczą, jakość danych przetwarzanych poprzez 

Krajowy System Informatyczny (KSI) i danych uzupełniających podlegających wymianie za pośrednictwem biura 

SIRENE, o których mowa w art. 44 rozporządzenia 2018/1861 i art. 59 rozporządzenia 2018/1862, sankcje z tytułu 

naruszeń ochrony danych osobowych i incydentów bezpieczeństwa, a także procedury regulujące przetwarzanie danych 

określone w aktach wykonawczych przyjętych przez Komisję na podstawie art. 8 ust. 4 rozporządzenia 2018/1861 oraz 

art. 8 ust. 4 rozporządzenia 2018/1862, 

- ujednolicono treść zakresu informacyjnego programu szkolenia poprzez wskazanie krajowych i europejskich regulacji 

dotyczących Systemu Informacyjnego Schengen oraz Wizowego Systemu Informacyjnego i ochrony danych osobowych, 

- wskazano, iż program szkolenia zatwierdza kierownik organu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o SIS i VIS, 

zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o SIS i VIS,  

- wskazano, iż w uzasadnionych przypadkach szkolenia mogą zostać przeprowadzone przez instruktorów innego organu, 

o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy o SIS i VIS, zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o SIS i VIS za zgodą tego organu, jeżeli 

dysponuje on środkami technicznymi i organizacyjnymi oraz zapewnia kadry posiadające niezbędne przygotowanie 

merytoryczne w zakresie zagadnień objętych programem szkolenia, 

- wskazano również katalog informacji, które powinny zawierać: zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia oraz 

oświadczenie o zapoznaniu się i zrozumieniu treści materiałów szkoleniowych, 

- uzupełniono katalog kwalifikacji, jakie powinni posiadać instruktorzy w zakresie zagadnień objętych programem 

szkolenia, 

- uwzględniono rozwiązanie przejściowe w celu zachowania ciągłości procesu szkoleniowego, tj. w § 7 projektowanego 

rozporządzenia zakreślono termin 6 miesięcy od dnia jego wejścia w życie rozporządzenia na opracowanie programów 

szkoleń stosownie do treści nowych przepisów europejskich i krajowych, a w § 8 - termin 18 miesięcy od dnia jego wejścia 

w życie jako okres, w którym ważność zachowują szkolenia dotychczasowe, przeprowadzone na podstawie rozporządzenia 



 

 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie sposobu przeprowadzania szkoleń z 

zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych przetwarzanych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) oraz kwalifikacji 

osób uprawnionych do przeprowadzania tych szkoleń (Dz. U. poz. 2405) oraz opracowanych na jego podstawie planów 

szkoleń. W ww. terminie osoby przeszkolone będą miały możliwość odbycia szkolenia okresowego na podstawie programu 

szkolenia. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Wprowadzane projektem przepisy podyktowane są zmianą na poziomie ustawowym (ustawa o SIS i VIS), która ma charakter 

dostosowawczy względem ram prawnych zakreślonych przede wszystkim rozporządzeniami (UE) 2018/1860, 2018/1861 

oraz 2018/1862. Treść projektowanych rozwiązań jest zgodna z prawem UE, stąd też w pozostałych państwach 

członkowskich powinna być zbliżona. Sposób dostosowania krajowych porządków prawnych do prawa UE należy do państw 

członkowskich i warunkowany jest czynnikami wewnętrznymi, zatem nie ma potrzeby wskazywania mechanizmów 

rozwiązania problemu w innych krajach. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

organy i służby 

uprawnione do dostępu 

do Krajowego Systemu 

Informatycznego (KSI) 

oraz przetwarzania 

danych poprzez Krajowy 

System Informatyczny 

(KSI) 

 

21 – ilość wskazana 

w sposób 

kompleksowy 

art. 3  ust. 1, art. 4 ust. 1, art. 

3b i 4b, art. 5 ust. 1, art. 6, 

art. 7, art. 8, art. 10 ustawy o 

SIS i VIS 

Bezpośredni dostęp do 

Krajowego Systemu 

Informatycznego (KSI). 

Prowadzenie szkoleń przez 

instruktorów oraz 

wydawanie przez kierownika 

organu lub służby lub 

upoważnioną przez niego 

osobę zaświadczeń 

potwierdzających odbycie 

szkolenia. 

Centralne Laboratorium 

Kryminalistyczne Policji 

1 art. 4 ust. 11 ustawy o SIS i 

VIS 

Weryfikacja dopasowań 

opierających się na 

porównaniu danych 

biometrycznych. 

Prowadzenie szkoleń przez 

instruktorów oraz 

wydawanie zaświadczeń 

potwierdzających odbycie 

szkolenia. 

biuro SIRENE 1 art. 35 ust. 1 i 2 ustawy  

o SIS i VIS 

Bezpośredni dostęp do 

Krajowego Systemu 

Informatycznego (KSI),  

w szczególności w celu 

wymiany informacji 

uzupełniających w trybie  

i zgodnie z zasadami 

określonymi w podręczniku 

SIRENE. Prowadzenie 

szkoleń przez instruktorów 

oraz wydawanie 

zaświadczeń 

potwierdzających odbycie 

szkolenia. 



 

 

funkcjonariusze i 

pracownicy organów,  

służb, CLKP i biura 

SIRENE, którzy 

posiadają dostęp do 

Krajowego Systemu 

Informatycznego (KSI) 

brak danych art. 25 ust. 1 ustawy o SIS i 

VIS 

Przetwarzanie danych SIS i 

danych VIS poprzez 

Krajowy System 

Informatyczny (KSI). 

 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce 

„Rządowy Proces Legislacyjny” zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 uchwały Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. 

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

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

Zgodnie z upoważnieniem ustawowym projekt został przekazany Prezesowi Urzędu Ochrony Danych  Osobowych, celem 

uzyskania opinii.  

Ponadto projekt został przekazany do zaopiniowania wojewodom, Prokuratorowi Krajowemu, Szefowi Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej, Szefowi Agencji Wywiadu, Szefowi Służby Kontrwywiadu 

Wojskowego, Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego oraz Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego. 

 

Projekt został także skierowany do zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego.  

 

6. Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem - - - - - - - - - - - - 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania   

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń 

Ewentualne koszty szkolenia, w tym szkolenia dostępowego niezbędnego do uzyskania 

upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz przetwarzania 

danych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) przez osoby zatrudnione przez uprawnione 

organy, zostaną poniesione w ramach obecnego limitu wydatków przyznanego poszczególnym 

organom we właściwych częściach budżetowych. 

Szkolenie dla użytkowników SIS w Komendzie Głównej Policji zostanie zrealizowane  

w ramach projektu o numerze PL/2020/PR/0096, współfinansowanego ze środków Programu 

Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz z budżetu. Celem tego projektu jest 



 

 

szeroko rozumiana wymiana informacji w ramach międzynarodowej współpracy Policji 

prowadzonej również innymi kanałami niż SIS (Cel szczegółowy projektu 5. Zapobieganie i 

zwalczanie przestępczości/Cel krajowy 2. Przestępczość: Wymiana informacji), co czyni go 

niezależnym od Projektu SIS recast.      

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-

10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

       

osoby z 

niepełnosprawnością 

oraz osoby starsze 

       

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa brak wpływu 

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw 

Projekt z uwagi na swój charakter nie zawiera regulacji dotyczących 

majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub praw i obowiązków 

przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej, 

a zatem nie podlega obowiązkowi dokonania oceny przewidywanego wpływu 

proponowanych rozwiązań na działalność mikro, małych  

i średnich przedsiębiorców, stosownie do przepisów ustawy z dnia  

6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162). 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe  

brak wpływu 

osoby z 

niepełnosprawnością 

oraz osoby starsze 

brak wpływu 

Niemierzalne -  

-  

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych do 

obliczeń założeń  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i 

przedsiębiorczość - na funkcjonowanie przedsiębiorców, w tym sektor mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw; brak też wpływu na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe - na sytuację 

ekonomiczną i społeczną rodziny, a także sytuację osób niepełnosprawnych i osób starszych.  

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

 nie dotyczy  

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne: 

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 



 

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

 

Komentarz:  

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje zmiany obciążeń regulacyjnych, w tym obowiązków informacyjnych, które 

wynikają z rozporządzeń 2018/1860, 2018/1861 i 2018/1862 oraz ustawy o SIS i VIS. 

Rozporządzenie nie nakłada na obywateli obowiązków, z którymi związane jest wykonywanie jakichkolwiek czynności 

administracyjnych. Rozporządzenie nie spowoduje zmniejszenia czy też zwiększenia liczby dokumentów lub liczby 

procedur, ani też skrócenia lub wydłużenia czasu na załatwienie sprawy, gdyż rozporządzenie nie reguluje procedur 

administracyjnych wynikających z obowiązków nałożonych na obywateli oraz związanych z załatwianiem przez obywateli 

spraw w urzędach, instytucjach lub innych organach władzy publicznej. 

9. Wpływ na rynek pracy  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy. 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

 sądy powszechne, 

administracyjne lub wojskowe 

 demografia 

 mienie państwowe 

 inne:       

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Wpływ projektu na sądy powszechne, administracyjne lub wojskowe wynika z ustawowego 

uprawnienia sądów do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz przetwarzania 

danych poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI), z którym wiąże się prowadzenie szkoleń 

dla osób realizujących to uprawnienie, na zasadach sprecyzowanych w rozporządzeniu. Wejście 

w życie rozporządzenia nie wpłynie na pozostałe obszary. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Z dniem wejścia w życie rozporządzenia. 

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ewaluacją efektów projektu zostanie przeprowadzona przez Komisję Europejską, zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) 

2022/922 z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie ustanowienia i funkcjonowania mechanizmu oceny i monitorowania w celu 

weryfikacji stosowania dorobku Schengen oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1053/2013 (Dz. Urz. UE L 160 

z 15.06.2022, str. 1), oceniając dostosowanie krajowego porządku prawnego w ramach Projektu SIS recast, zgodnie z 

terminami i miernikami określonymi tym rozporządzeniem. 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Brak załączników. 

 


