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FORMULARZ ODNALEZIENIA PRZEDMIOTU 

DO: Biura SIRENE dane kontaktowe  

A. Dane identyfikacyjne wpisu 

1. Identyfikator Schengen 

  Wersja skrócona                      

2. Podstawa prawna wpisu (można zaznaczyć tylko jedną podstawę prawną dokonania wpisu) 

  

□ Wpis dotyczący przedmiotu dokonany do celów kontroli niejawnej – art. 36 ust. 3 i 5 rozporządzenia (UE) 2018/1862  

□  Wpis dotyczący przedmiotu dokonany do celów kontroli szczególnej – art. 36 ust. 3 i 5 rozporządzenia (UE) 2018/1862 

□  Wpis dotyczący przedmiotu dokonany do celów rozpytania kontrolnego – art. 36 ust. 3 i 5 rozporządzenia (UE) 2018/1862  

□  Wpis dotyczący przedmiotu dokonany do celów kontroli niejawnej ze względu na bezpieczeństwo narodowe – art. 36 ust. 4 i 5 rozporządzenia (UE) 2018/1862  

□  Wpis dotyczący przedmiotu dokonany do celów kontroli szczególnej ze względu na bezpieczeństwo narodowe – art. 36 ust. 4 i 5 rozporządzenia (UE) 2018/1862 

□  Wpis dotyczący przedmiotu dokonany do celów rozpytania kontrolnego ze względu na bezpieczeństwo narodowe – art. 36 ust. 4 i 5 rozporządzenia (UE) 2018/1862  

□  Wpis dotyczący przedmiotu dokonany do celów jego zajęcia – art. 38 rozporządzenia (UE) 2018/1862  

□  Wpis dotyczący przedmiotu dokonany do celów jego wykorzystania jako dowód w postępowaniu karnym – art. 38 rozporządzenia (UE) 2018/1862  

□  Dokumenty podróży unieważnione przez organ wydający w celu uniemożliwienia podróży ich posiadacza – art. 38 rozporządzenia (UE) 2018/1862 

□ Przedmiot umożliwiający zlokalizowanie osoby bez poszukiwanej osoby w celu aresztowania i wydania na podstawie europejskiego nakazu aresztowania lub ekstradycji - art. 

26 rozporządzenia (UE) 2018/1862 

□ Przedmiot umożliwiający zlokalizowanie osoby bez poszukiwanej osoby zaginionej (małoletniej) –  art. 32 ust. 1, lit. a i b rozporządzenia (UE) 2018/1862 

□ Przedmiot umożliwiający zlokalizowanie osoby bez poszukiwanej osoby zaginionej (pełnoletniej) –  art. 32 ust. 1, lit. a i b rozporządzenia (UE) 2018/1862 

□ Przedmiot umożliwiający zlokalizowanie osoby bez poszukiwanej osoby zagrożonej (małoletniej) – art. 32 ust. 1, lit. c lub d rozporządzenia (UE) 2018/1862 

□ Przedmiot umożliwiający zlokalizowanie osoby bez poszukiwanej osoby zagrożonej (pełnoletniej) – art. 32 ust. 1, lit. e rozporządzenia (UE) 2018/1862 

□ Przedmiot umożliwiający zlokalizowanie osoby bez poszukiwanej osoby, której obecność jest wymagana do celów postępowania prowadzonego przez organy wymiaru 

sprawiedliwości – art. 34 rozporządzenia (UE) 2018/1862 
  

3. Rodzaj przedmiotu  (można zaznaczyć tylko jeden rodzaj przedmiotu) 

  przedmioty dla art. 36 lub art. 38 rozporządzenia (UE) 2018/1862 przedmioty tylko dla art. 38 rozporządzenia (UE) 2018/1862 

□ Pojazd silnikowy / przyczepa o masie powyżej 750 kg / przyczepa turystyczna  

□ Kontener        □ Broń palna 

□ Wydane dokumenty tożsamości      □ Statek powietrzny   

□ Blankiety dokumentów urzędowych   □ Jednostka pływająca               

  

□ Bezgotówkowe środki płatnicze 

□ Banknoty        □ Urządzenia przemysłowe 

□ Silnik statku powietrznego      □ Silnik jednostki pływającej  

□ Tablica rejestracyjna       □ Dowód rejestracyjny pojazdu 

□ Sprzęt informatyczny       □  Części pojazdu silnikowego  

□  Części urządzenia przemysłowego     □  Inny przedmiot o znacznej wartości 

4. Informacje dotyczące przekazywania danych do EUROPOLu (wypełnić pkt 4 jeżeli wpis jest powiązany z terroryzmem) 

 4.1. Czy są ograniczenia prawne do przekazania informacji do EUROPOLu  
W przypadku wyboru "Nie", w polu 4.3 należy wybrać kod H-SIRENE □ Tak  □ Nie 

 4.2. Uzasadnienie dla ograniczeń przesłania danych do EUROPOLu (wypełnić tylko jeśli w pkt 4.1 zaznaczono TAK) 

 

 

 

4.3. Kody udostępniania informacji do EUROPOLu (wypełnić  jeśli w pkt 4.1 
zaznaczono NIE;  w przypadku braku wyboru domyślnie zostanie wybrany kod 
H-SIRENE) 

□  H-SIRENE: Informacje te mogą być rozpowszechniane wyłącznie wśród państw 

członkowskich i państw stowarzyszonych w ramach Schengen mających dostęp 
do Systemu Informacyjnego Schengen. Jeżeli informacje te odnoszą się do 
wpisów do celów odmowy wjazdu lub pobytu, nie są one również przekazywane 
Irlandii 

□  H1: Przedmiotowe informacje nie mogą być ujawniane w postępowaniach 

sądowych bez zgody strony przekazującej.  

□  H2: Przedmiotowe informacje nie mogą być rozpowszechniane bez zgody strony 

przekazującej  

□  H3: Inne ograniczenia i uwagi 

5. Status pilności (zaznaczyć zawsze gdy formularz dotyczy niezwłocznego działania, 
zatrzymania przedmiotu, zatrzymania osoby powiązanej z zatrzymanym przedmiotem 
lub wniosku o dane uzupełniające) 

□ Tak   
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6. Słowa kluczowe  

 

□  Kod udostępniania EUROPOLu – modyfikacja    □  Ograniczenie w udostępnianiu informacji do EUROPOLu  
□  Zastępuje wcześniej użyty formularz (dotyczy korekty wcześniej wysłanego formularza) □  Oryginalnie wyprodukowany pojazd  
□ ANPR- Automatyczny System  Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych □ Obiekt powiązany z osobą  
□  Trafienie administracyjne   □  Obiekt odnaleziono bez poszukiwanej osoby  
□  Klon pojazdu 

7. Dane identyfikacyjne odnalezionego przedmiotu (wypełnić zgodnie z deklaracją rodzaju przedmiotu podaną pkt 3) 

7.1. Pojazd silnikowy / przyczepa o masie własnej powyżej 750 kg / przyczepa turystyczna   

 7.1.1. Kategoria pojazdu 

□  Sedan / Kombi / Hatchback / Jeep □ Przyczepa 

□  Ciężarówka / Van □  Przyczepa kempingowa / Wóz kempingowy 

□  Karetka, taksówka, pojazd specjalny, autobus □  Motocykl 

□  Inny □  Urządzenie przemysłowe 

 7.1.2. Marka  

 7.1.3. VIN                  

 

7.1.4. Numery rejestracyjne 

 

  

  

7.2. Broń palna1 

 7.2.1. Kategoria 

□ Pistolet □ Rewolwer  

□ Inna krótka broń palna □ Strzelba  

□ Inna długa broń palna □ Długa gwintowana broń palna 

□ Haubica, działo artyleryjskie □ Moździerz, bazuka, granatnik, wyrzutnia rakiet  

□ Długi gwintowany karabin maszynowy □ Karabin maszynowy, pistolet maszynowy 

□ Inna broń zazwyczaj używana jak broń wojskowa □ Broń pneumatyczna 

□ Pistolet pneumatyczny □ Inna 

□ Kombinowana broń palna □ Airsoft 

□ Broń palna dezaktywowana w UE 

 7.2.2. Marka  

 7.2.3. Numer fabryczny  

7.3. Blankiety dokumentów urzędowych 

 7.3.1. Kategoria 

□ Paszport □ Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości 

□ Prawo jazdy □ Naklejka wizowa 

□ Dowód rejestracyjny pojazdu □ Dokument pobytowy 

□ Laissez Passer 

 7.3.2. Kraj wydania  

 7.3.3. Numer dokumentu  

7.4. Wydane dokumenty tożsamości  

 7.4.1. Kategoria 

□ Paszport □ Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości 

□ Prawo jazdy □ Naklejka wizowa 

□ Dowód rejestracyjny pojazdu □ Dokument pobytowy 

□ Laissez Passer 

 7.4.2. Kraj wydania  

 7.4.3. Data wydania dokumentu  

 7.4.4. Numer dokumentu (max 2)   

7.5. Banknot    

 7.5.1. Waluta  7.5.2. Nominał  

 7.5.3. Numer 1  7.5.4. Numer 2  

7.6. Urządzenie przemysłowe 

 7.6.1. Kategoria  

 7.6.2. Numer silnika  

 7.6.3. Numer seryjny  

 7.6.4. VIN  

 
7.6.5. Numery rejestracyjne 

 

  

                                                           
1 W rozumieniu art. 38 ust. 2 lit. j rozporządzenia (UE) 2018/1862. 
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 7.6.6. Inne numery (max 2)   

7.7. Statek powietrzny    

 7.7.1. Kategoria 

□ Samolot Pasażerski - Napęd śmigłowy □ Samolot Towarowy - Napęd śmigłowy 

□ Samolot Prywatny - Napęd śmigłowy □ Samolot Pasażerski - Odrzutowiec 

□ Samolot Towarowy – Odrzutowiec □ Samolot Prywatny - Odrzutowiec 

□ Wodnosamolot / Hydroplan □ Helikopter 

□ Szybowiec □ Inny 

 7.7.2. Numer rejestracyjny ICAO   

7.8. Jednostka pływająca  

 7.8.1. Kategoria 

□ Motorowa - Łódź pasażerska / Prom / Poduszkowiec □ Motorowa - Poduszkowiec wycieczkowy 

□ Motorowa - Śródlądowa jednostka pływająca (rzeczna / śródlądowa / kanałowa) 

□ Motorowa - Dalekomorska jednostka pływająca □ Motorowa - Jacht 

□ Motorowa – Motorówka □ Motorowa - Skuter wodny  

□ Żaglowa - Jacht, Jednokadłubowy □ Żaglowa - Zawodowa 

□ Żaglowa - Katamaran / Trzykadłubowiec □ Bezsilnikowa - Barka (holowana / pchana) 

□ Szalupa - Ponton z silnikiem, dmuchany, itp. □ Inna 

□ Łódź hybrydowa - Z elementami pontonu i łodzi (RIB/RHIB) 

□ Console - Motorowa z otwartym kadłubem i pulpitem sterowania na środku 

 7.8.2. Liczba kadłubów  7.8.3. Numer na żaglu  

 7.8.4. Numery fabryczne 

 

 

 

 7.8.5. Numer rejestracyjny  

 7.8.6. Numer certyfikatu  

 7.8.7. Numer identyfikacyjny kadłuba  

 7.8.8. Nazwa jednostki pływającej  

 7.8.9. Inne numery (max 2)   

7.9. Silnik jednostki pływającej  

 7.9.1. Kategoria 

□ Silnik zaburtowy □ Silnik z napędem typu Z (sterndrive) 

□ Silnik stacjonarny □ Silnik strugowodny (water jet) 

□ Silnik rufowy (transomdrive) □ Inny 

 7.9.2. Numer seryjny  

 7.9.3. Inne numery (max 2)   

7.10. Kontener  

 7.10.1. Numer BIC   

7.11. Tablica rejestracyjna   

 7.11.1. Kraj rejestracji  7.11.2. Numer rejestracyjny  

7.12. Bezgotówkowe środki płatnicze  

 7.12.1. Kategoria 

□ Czek bankowy / pocztowy □ Karta bankomatowa / Karta debetowa 

□ Karta kredytowa □ Instrumenty kredytowe 

□ Weksel □ Certyfikaty (CCT) 

□ Certyfikaty (CTZ) □ Certyfikat depozytowy 

□ Książeczka bankowa □ Książeczka pocztowa (oszczędnościowa) 

□ Upoważnienia (Prawa), tytuły, zezwolenia, pozwolenia □ Czek podróżny  

□ Akcje / Udziały / Obligacje / Opcje / Wierzytelności □ Karta przedpłacona 

□ Inny 

 
7.12.2. Nazwa banku/Instytucji 

wydającej środek płatniczy  
 

 

7.12.3. Numery ISIN 

 

  

  

 7.12.4. Inne numery (max 2)   

7.13. Dowód rejestracyjny pojazdu 

 7.13.1. Kraj wydania  

 7.13.2. Numery Dokumentu (max 2)   
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 7.13.3. Marka  

 7.13.4. Model  

 7.13.5. Numer rejestracyjny  

 7.13.6. VIN                  

7.14. Części pojazdu silnikowego  

 7.14.1. Kategoria 

□ Silnik  □ Skrzynia biegów                                       □   Inne 
□ Poduszka powietrzna  □ Urządzenie multimedialne  
□ Kierownica  □ Sterownik silnika 

 7.14.2. Marka  

 7.14.3. Inne numery (max 2)   

7.15. Silnik statku powietrznego  

 7.15.1. Marka  

 7.15.2. Model  

 7.15.3. Numer seryjny  

 7.15.4. Inne numery (max 2)   

7.16. Części urządzenia przemysłowego 

 7.16.1. Kategoria  

 7.16.2. Marka  

 7.16.3. Numer seryjny  

 7.16.4. Inne numery (max 2)  

7.17. Sprzęt informatyczny    

 7.17.1. Kategoria 

□ Sprzęt do magazynowania danych (np. dysk twardy) □ Serwer 

□ Sprzęt sieciowy (np. router) □ Elektronika użytkowa/sprzęt elektroniczny 

□ Inteligentne urządzenie (typu SMART) 

 7.17.2. Marka  

 7.17.3. Model  

 7.17.4. Numer seryjny  

 7.17.5. Inne numery (max 2)  

7.18.  Inny przedmiot o znacznej wartości  

 7.18.1. Kategoria (rodzaj)  

 7.18.2. Numer przedmiotu  

8. Wpisy powiązane/odsyłacze do innych wpisów (linki) (wypełnić tylko, jeżeli dane wpisów powiązanych zostały faktycznie ujawnione wraz z odnalezionym przedmiotem i będą 
objęte osobnym formularzem odnalezienia osoby lub przedmiotu skierowanym do biura SIRENE) 

8.1. Identyfikator Schengen wpisu powiązanego 

  8.1.1. Wersja skrócona . .                    

 8.1.2. Znaleziony □ Tak □ Nie 

8.2. Identyfikator Schengen wpisu powiązanego 

  8.2.1. Wersja skrócona . .                    

 8.2.2. Znaleziony □ Tak □ Nie 

8.3. Identyfikator Schengen wpisu powiązanego 

  8.3.1. Wersja skrócona . .                    

 8.3.2. Znaleziony □ Tak □ Nie 
 

B. Okoliczności odnalezienia przedmiotu (dane, które będą przekazane podmiotom zagranicznym) 

9. Data i czas wykonania sprawdzenia / odnalezienia przedmiotu R R R R / M M / D D  G G : M M 

10. Miejsce wykonania sprawdzenia / odnalezienia przedmiotu na skutek wglądu do danych SIS 2 

  10.1. Kraj na terenie którego dokonano sprawdzenia / odnalezienia 
przedmiotu/dokumentu  

 10.2. Garnizon / województwo  

                                                           
2 Miejscowość, gmina, placówka dyplomatyczna, przejście graniczne. 
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 10.3. Miejsce dokonania sprawdzenia / odnalezienia 
przedmiotu/dokumentu 

 

 10.4. Jednostka (KWP / Oddział SG)    

 10.5. Jednostka wykonująca czynności  

 10.6. Adres  

 10.7. Numer telefonu  

 10.8. Osoba prowadząca  

11. Okoliczności, w jakich sprawdzono dane przedmiotu (możliwe wskazanie wielu okoliczności) 

 □  Ujawniony w trakcie kontroli granicznej WJAZD do RP □  Ujawniony w trakcie kontroli legalności pobytu 
□  Ujawniony w trakcie kontroli granicznej WYJAZD z RP □  Ujawniony w trakcie kontroli legalności zatrudnienia 
□ Ujawniony w trakcie ochrony granicy państwowej □  Ujawniony w trakcie przyjęcia wniosku o ochronę międzynarodową 

□  Ujawniony w wyniku legitymowania □  Ujawniony w trakcie przeciwdziałania nielegalnej migracji 

□  Ujawniony podczas czynności rozpoznawczych □  Przekazanie w ramach ENA 
□  Ujawniony w kontroli ruchu drogowego □  Przekazanie w ramach Dublin 

□  Ujawniony w trakcie ochrony szlaków komunikacyjnych □  Ujawniony podczas rejestracji pojazdu w Wydziale Komunikacji 

□ Ujawniony w trakcie przeszukania □  Ujawniony jako porzucony 

□ Ujawniony w wyniku pościgu □  Ujawniony w wyniku sprawdzenia na wniosek użytkownika  

□  Ujawniony w wyniku ekspertyzy biegłego mechanoskopii □  Ujawniony na podstawie informacji z punktu kontaktowego  

□ Ujawniony na podstawie informacji z projektu Invex □ Ujawniony na podstawie informacji od partnera zagranicznego  

□   Ujawniony w wyniku interwencji policyjnej 

□ Przeprowadzenie kontroli drogowej lub wykonywanie czynności  □  Interwencja domowa 

na miejscu zdarzenia drogowego □ Interwencja w lokalu 

□ Interwencja domowa – przemoc w rodzinie □  Interwencja  podczas imprezy masowej 

□ Interwencja na polecenie innych organów □ Interwencja w miejscu publicznym  

□ Osoba nietrzeźwa stwarzająca zagrożenie □ Osoba podobna do poszukiwanej 

□ Podejrzenie popełnienia czynu karalnego □    Podejrzenie popełnienia przestępstwa 

□ Podejrzenie popełnienia wykroczenia □    Powiązanie pomiędzy legitymowaniem – powód legitymowania 

□ Ujawniony podczas rejestracji jednostki pływającej 

 □  Inne (wpisać jakie)  

12. Okoliczności sprawdzenia (szczegóły opisowo) 

  

13. Czy zabezpieczono przedmiot, w tym dokument poszukiwany z art. 38 rozporządzenia (UE) 2018/1862 lub czy podjęto środki równoważne 

 □  Tak □ Nie  

14. Czynności podjęte po dokonaniu trafienia przedmiotu (opisowo) Jeżeli nie podjęto czynności należy wypełnić punkt 15 

 

 

15. Przyczyny niepodjęcia działań zleconych we wpisie (opisowo)  Jeżeli podjęto czynności należy wypełnić punkt 14 

  

16. Wniosek o dodatkowe informacje niezbędne dla realizacji czynności po trafieniu 
W przypadku wpisu dotyczącego przedmiotu, o którym mowa w art. 38 rozporządzenia (UE) 2018/1862, biuro SIRENE w odpowiedzi prześle bez składania wniosku informacje 
dotyczące prowadzonej za granicą sprawy, w tym: czas i miejsce zdarzenia, kwalifikacja prawna czynu, opis stanu faktycznego, organ prowadzący postępowanie, numer sprawy dane 
właściciela i osoby zgłaszającej, obecny właściciel, nazwa firmy ubezpieczeniowej, dane dotyczące podejrzanego, dane właściciela/osób wskazanych do odbioru zabezpieczonego 
przedmiotu 

 □ fotografia poszukiwanego przedmiotu 

 □ inne (opisowo)  

C. Informacje dotyczące wpisu z art. 36 rozporządzenia (UE) 2018/1862 
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17. Dotyczy odpowiednio kontroli niejawnej,  rozpytania kontrolnego oraz  kontroli szczególnej (wypełnić jeśli w pkt 2 zaznaczono art. 36 rozporządzenia (UE) 2018/1862) 

 17.1. Trasa  

 

17.2. Cel podróży 

 

17.3. Dane osoby posiadającej/osób posiadających przedmiot (w tym: dane prowadzącego pojazd, dane i opis osoby korzystającej z blankietu dokumentu urzędowego lub 
wydanego dokumentu tożsamości, których dotyczy wpis) –w tym  imiona, nazwisko, data urodzenia, opis osoby posiadającej/ osób posiadających odnaleziony 
przedmiot 
 

 
 

 

17.4. Dane osób towarzyszących osobie będącej w posiadaniu przedmiotu, którego dotyczy wpis – w tym imiona, nazwiska, daty urodzenia 
 

 

17.5. Przewożone przedmioty, w tym dokumenty podróży inne niż wymienione w pkt 7.3 i 7.4 

 

18. Informacje poszukiwane przez właściciela wpisu określone we wpisie – wszelkie inne informacje poszukiwane przez państwo członkowskie dokonujące wpisu  

 18.1. Poszukiwane informacje / informacje 
dostępne we wpisie:   

 
18.1.1. Ustalono / zebrano następujące informacje: 

 

 18.2. Poszukiwane informacje / informacje 
dostępne we wpisie:   

 
18.2.1. Ustalono / zebrano następujące informacje: 

 

 18.3. Poszukiwane informacje / informacje 
dostępne we wpisie:   

 
18.3.1. Ustalono / zebrano następujące informacje: 

 

 18.4. Poszukiwane informacje / informacje 
dostępne we wpisie:   

 
18.4.1. Ustalono / zebrano następujące informacje: 

 

 18.5. Poszukiwane informacje / informacje 
dostępne we wpisie:   

 
18.5.1. Ustalono / zebrano następujące informacje: 

 

19. Informacje poszukiwane przez właściciela wpisu i udostępnione przez biuro SIRENE – wszelkie inne informacje poszukiwane przez państwo członkowskie dokonujące wpisu  

 19.1. Dalsze poszukiwane informacje udostępnione 
przez biuro SIRENE:   

 

19.1.1. Ustalono / zebrano następujące informacje: 

 

 19.2. Dalsze poszukiwane informacje udostępnione 
przez biuro SIRENE:   
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19.2.1. Ustalono/zebrano następujące informacje: 

 

 19.3. Dalsze poszukiwane informacje udostępnione 
przez biuro SIRENE:   

 

19.3.1. Ustalono/zebrano następujące informacje: 

 

 19.4. Dalsze poszukiwane informacje udostępnione 
przez biuro SIRENE:   

 

19.4.1. Ustalono/zebrano następujące informacje: 

 

 19.5. Dalsze poszukiwane informacje udostępnione 
przez biuro SIRENE:   

 

19.5.1. Ustalono/zebrano następujące informacje: 

 

D. Informacje dotyczące wpisu z art. 38 rozporządzenia (UE) 2018/1862 (wypełnić, jeżeli w pkt 2 zaznaczono art. 38 

rozporządzenia (UE) 2018/1862) 

20. Dane dotyczące odnalezionego przedmiotu 

 20.1. Szczegóły istotne dla wydania i odzyskania zajętych przedmiotów 

  

 20.2. Inne numery rejestracyjne (Numery rejestracyjne przedmiotu inne niż umieszczone we wpisie) 

  

 20.3. W przypadku zabezpieczenia pojazdu/przyczepy/urządzenia przemysłowego jakie numery tablic rejestracyjnych są na nim zamontowane 

 20.3.1. Kraj wydania  20.3.1.1. Numer rejestracyjny  

 20.3.2. Kraj wydania  20.3.2.1. Numer rejestracyjny  

 20.4. W przypadku zabezpieczenia tablic rejestracyjnych lub części pojazdów lub części urządzeń przemysłowych na jakich obiektach je zamontowano  

  

 20.5. Informacja gdzie znajduje się zabezpieczony przedmiot 

  

 20.6. Różnice w VIN-ie  zajętego przedmiotu i przedmiotu poszukiwanego we wpisie 

  

21. Szczegóły dotyczące osoby powiązanej z zabezpieczonym przedmiotem (dotyczy wszystkich kategorii przedmiotów, w tym dokumentów) 

 21.1. Czy dokonano zatrzymania osoby/osób w związku z 
zabezpieczonym przedmiotem 

□ Tak □ Nie 

 □ Sprawca/osoba zatrzymana   □ Posiadacz przedmiotu 

 21.1.1. Nazwisko  

 21.1.2. Imiona  

 21.1.3. Nazwisko rodowe  

 21.1.4. Data urodzenia  

 21.1.5. Miejsce urodzenia  

 21.1.6. Płeć  

 21.1.7. Obywatelstwo  
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 21.1.8. Inne posiadane tożsamości  

 21.1.9. Posiadany dokument tożsamości 

 21.1.9.1. Seria, numer  

 21.1.9.2. Data wydania R R R R / M M / D D 21.1.9.3. Data ważności R R R R / M M / D D 

 21.1.9.4. Kraj wydania dokumentu tożsamości  

22. Dane dotyczące dokumentu (wypełnić tylko w przypadku gdy odnaleziony przedmiot jest z kategorii: blankiet dokumentu, wydany dokument tożsamości, taki jak: paszport, dowód 
tożsamości, dokument pobytowy, dokument podróży, prawo jazdy, dowód rejestracyjny pojazdu) 

 22.1. Dane osobowe znajdujące się na dokumencie 

 22.1.1. Nazwisko  

 22.1.2. Imiona  

 22.1.3. Nazwisko rodowe  

 22.1.4. Data urodzenia  

 22.1.5. Miejsce urodzenia  

 22.1.6. Płeć  

 22.1.7. Obywatelstwo  

 22.1.8. Inne posiadane tożsamości   

 22.2. Dane organu, który wydał dokument oraz data jego wydania 

 22.2.1. Nazwa organu, który wydał dokument  

 22.2.2. Data wydania R R R R / M M / D D 22.2.3. Data ważności R R R R / M M / D D 

 22.3. Dane prawowitego właściciela  (jeśli zostały ustalone i są różne niż wydrukowane na dokumencie) 

 22.3.1. Nazwisko  

 22.3.2. Imiona  

 22.3.3. Nazwisko rodowe  

 22.3.4. Data urodzenia  

 22.3.5. Miejsce urodzenia  

 22.3.6. Płeć  

 22.3.7. Obywatelstwo  

 22.3.8. Inne posiadane tożsamości   

 22.3.9. Posiadany dokument tożsamości 

 22.3.9.1. Seria, numer  

 22.3.9.1.1. Nazwa organu, który wydał dokument  

 22.3.9.1.2. Data wydania R R R R / M M / D D 22.3.9.1.3. Data ważności R R R R / M M / D D 

 22.4. Okoliczności w jakich osoba weszła w posiadanie dokumentu  

  

 22.5. Dane podejrzanego, który pozyskał  dokument (wypełnić jeżeli są inne niż dane okaziciela) 

  

 

I. Informacje dotyczące  nadawcy formularza 
 

23. Dane osoby upoważnionej, która sporządziła i nadała formularz (dane przeznaczone dla biura SIRENE) 

 23.1. Imię i nazwisko  

 23.2. Jednostka organizacyjna i organ  

 23.3. Telefon kontaktowy  

 23.4. E-mail kontaktowy (na ten adres zostaną 
odesłane ewentualne zwrotne informacje) 
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lub fax w przypadku braku możliwości 
odbioru wiadomości elektronicznej 

 23.5. Podpis  

 


