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 Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji z dnia       2008 r. (poz.....) 

Załącznik nr 1
 
WZORY ORAZ SPOSÓB WYPEŁNIANIA ELEKTRONICZNEJ KARTY REJESTRACYJNEJ PRZEDMIOTU 

 
WZÓR STRUKTURALNY ELEKTRONICZNEJ KARTY REJESTRACYJNEJ PRZEDMIOTU 

 
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?> 
<!-- DTD Elektronicznej karty rejestracyjnej przedmiotu --> 
<!-- Atrybut wyboru elementu pola Powód zgłoszenia. 
  1 - WYKORZYSTANY DO PRZESTĘPSTWA 
  2 - UTRACONY 
--> 
<!ATTLIST KCIK_REJESTRACJA_PRZEDMIOTU 
  powod_zgloszenia  
  ( WYKORZYSTANY_DO_PRZESTEPSTWA  
  | UTRACONY 
  ) #REQUIRED 
> 
<!ELEMENT KCIK_REJESTRACJA_PRZEDMIOTU  
  ( PODMIOT_REJESTRUJACY 
  , ZNAK_SPRAWY 
  , ( PRZEJETO_OD_INNEGO_PODMIOTU 
    | REJESTRACJA_USUNIECIA_ZMIANY 
    | PRZEDMIOT_REJESTRACJA 
    ) 
  , NUMER_REJESTRACJI_KCIK 
  , POLE1? 
  , POLE2? 
  , POLE3? 
  )> 
<!ELEMENT ZNAK_SPRAWY (#PCDATA)> 
<!ELEMENT NUMER_REJESTRACJI_KCIK (#PCDATA)> 
<!-- dodatkowe pola --> 
<!-- POLE1 zawiera dowolny ciąg np. 'POUFNE' dla informacji objętych klauzulą --> 
<!-- POLE2 zawiera dowolny ciąg np. 'ZASTRZEŻONE' dla zastrzeżeń koordynacyjnych --> 
<!ELEMENT POLE1 (#PCDATA)> 
<!ELEMENT POLE2 (#PCDATA)>  
<!ELEMENT POLE3 (#PCDATA)> 
<!ELEMENT PODMIOT_REJESTRUJACY  
  ( NAZWA_SIEDZIBA_ORGANU 
  , NUMER_PESEL_SPORZADZAJACEGO 
  , NUMER_PESEL_WPROWADZAJACEGO 
  , TELEFON_KONTAKTOWY? 
  )> 
<!ELEMENT NAZWA_SIEDZIBA_ORGANU (#PCDATA)> 
<!ELEMENT NUMER_PESEL_SPORZADZAJACEGO (#PCDATA)> 
<!ELEMENT NUMER_PESEL_WPROWADZAJACEGO (#PCDATA)> 
<!ELEMENT TELEFON_KONTAKTOWY (#PCDATA)> 
<!-- realizacja warunku *T| --> 
<!-- PRZEJĘTO OD INNEGO PODMIOTU --> 
<!ELEMENT PRZEJETO_OD_INNEGO_PODMIOTU  
  ( ( ( IDENTYFIKATOR_KCIK 
      , NUMER_REJESTRACJI_KCIK? 
      ) 
    | ( IDENTYFIKATOR_KCIK? 
      , NUMER_REJESTRACJI_KCIK 
      ) 
    ) 
  , PRZEDMIOT_ZMIANA? 
  )> 
<!ELEMENT IDENTYFIKATOR_KCIK (#PCDATA)> 
<!-- realizacja warunku %T| --> 
<!-- USUNIĘCIE / ZMIANA --> 
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<!ELEMENT REJESTRACJA_USUNIECIA_ZMIANY  
  ( IDENTYFIKATOR_KCIK 
  , NUMER_REJESTRACJI_KCIK? 
  , PRZEDMIOT_ZMIANA? 
  )> 
<!-- REJESTRACJA --> 
<!ELEMENT PRZEDMIOT_REJESTRACJA 
  ( DANE_PRZEDMIOTU_REJESTRACJA 
  , ZGLOSZENIE? 
  , FAKT?  
   )> 
<!-- Element wyboru opcji z pola Rodzaj rejestrowanego przedmiotu 
  1 - REJESTRACJA DOKUMENTU 
  2 - REJESTRACJA POJAZDU 
  3 - REJESTRACJA RZECZY 
--> 
<!ELEMENT DANE_PRZEDMIOTU_REJESTRACJA 
  ( DOKUMENT_REJESTRACJA  
  | POJAZD_REJESTRACJA  
  | RZECZ_REJESTRACJA 
  )> 
<!ELEMENT DOKUMENT_REJESTRACJA  
  ( RODZAJ_DOKUMENTU 
  , SERIA_I_NUMER 
  , SERIA_I_NUMER_OSTATNIEGO? 
  , KOLOR? 
  )> 
<!-- pole Rodzaj dokumentu jest listą elementów ze słownika rodzajów dokumentów --> 
<!ELEMENT RODZAJ_DOKUMENTU (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ORGAN_WYSTAWIAJACY (#PCDATA)> 
<!ELEMENT SERIA_I_NUMER (#PCDATA)> 
<!ELEMENT SERIA_I_NUMER_OSTATNIEGO (#PCDATA)> 
<!-- Pole Kolor zawiera 2 elementy: 
  1 - CZERWONY 
  2 - CZARNY 
  Pole Kolor aktywne jest tylko w przypadku wybrania rodzaju dokumenty DOWÓD 
REJESTRACYJNY 
--> 
<!ELEMENT KOLOR (#PCDATA)> 
<!ELEMENT POJAZD_REJESTRACJA  
  ( UTRACONY  
  | WYKORZYSTANY_DO_PRZESTEPSTWA 
  )> 
<!ELEMENT UTRACONY  
  ( NUMER_REJESTRACYJNY 
  , NUMER_SILNIKA_OZNAKOWANIA? 
  , NUMER_NADWOZIA_RAMY_VIN 
  , MARKA_POJAZDU? 
  , TYP_POJAZDU? 
  , RODZAJ_POJAZDU? 
  )> 
<!ELEMENT NUMER_REJESTRACYJNY (#PCDATA)> 
<!ELEMENT NUMER_SILNIKA_OZNAKOWANIA (#PCDATA)> 
<!ELEMENT NUMER_NADWOZIA_RAMY_VIN (#PCDATA)> 
<!-- pole Marka jest listą elementów ze słownika marek pojazdów --> 
<!ELEMENT MARKA_POJAZDU (#PCDATA)> 
<!ELEMENT TYP_POJAZDU (#PCDATA)> 
<!-- pole Rodzaj pojazdu jest listą elementów ze słownika rodzajów pojazdów --> 
<!ELEMENT RODZAJ_POJAZDU (#PCDATA)> 
<!-- realizacja warunku *| --> 
<!ELEMENT WYKORZYSTANY_DO_PRZESTEPSTWA  
  ( ( ( NUMER_REJESTRACYJNY 
      , NUMER_SILNIKA_OZNAKOWANIA? 
      , NUMER_NADWOZIA_RAMY_VIN? 
      , MARKA_POJAZDU? 
      , TYP_POJAZDU? 
      , RODZAJ_POJAZDU? 
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      )  
    | ( NUMER_REJESTRACYJNY? 
      , NUMER_SILNIKA_OZNAKOWANIA 
      , NUMER_NADWOZIA_RAMY_VIN? 
      , MARKA_POJAZDU? 
      , TYP_POJAZDU? 
      , RODZAJ_POJAZDU? 
      )  
    | ( NUMER_REJESTRACYJNY? 
      , NUMER_SILNIKA_OZNAKOWANIA? 
      , NUMER_NADWOZIA_RAMY_VIN 
      , MARKA_POJAZDU? 
      , TYP_POJAZDU? 
      , RODZAJ_POJAZDU? 
      ) 
    ) 
  )> 
<!-- realizacja warunku *| --> 
<!ELEMENT RZECZ_REJESTRACJA  
  ( ( ( NUMER_FABRYCZNY 
      , NUMER_OZNAKOWANIA? 
      , MARKA_RZECZY 
      , TYP_RZECZY? 
      , RODZAJ_RZECZY 
      )  
    | ( NUMER_FABRYCZNY? 
      , NUMER_OZNAKOWANIA 
      , MARKA_RZECZY 
      , TYP_RZECZY? 
      , RODZAJ_RZECZY 
      ) 
    ) 
  )> 
<!ELEMENT NUMER_FABRYCZNY (#PCDATA)> 
<!ELEMENT NUMER_OZNAKOWANIA (#PCDATA)> 
<!ELEMENT MARKA_RZECZY (#PCDATA)> 
<!ELEMENT TYP_RZECZY (#PCDATA)> 
<!-- pole Rodzaj rzeczy jest listą elementów ze słownika rodzajów rzeczy --> 
<!ELEMENT RODZAJ_RZECZY (#PCDATA)> 
<!ELEMENT ZGLOSZENIE  
  ( DATA? 
  , CZAS? 
  )> 
<!ATTLIST DATA 
  format CDATA #FIXED "RRRR-MM-DD" 
> 
<!ELEMENT DATA (#PCDATA)> 
<!ATTLIST CZAS 
  format CDATA #FIXED "hh:mm:ss" 
> 
<!ELEMENT CZAS (#PCDATA)> 
<!ELEMENT FAKT  
  ( FAKT_OD? 
  , FAKT_DO? 
  )> 
<!ELEMENT FAKT_OD  
  ( DATA? 
  , CZAS? 
  )> 
<!ELEMENT FAKT_DO  
  ( DATA? 
  , CZAS? 
  )> 
<!-- USUNIECIE / ZMIANA --> 
<!ELEMENT PRZEDMIOT_ZMIANA 
  ( DANE_PRZEDMIOTU_ZMIANA? 
  , ZGLOSZENIE? 
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  , FAKT? 
  )> 
<!ELEMENT DANE_PRZEDMIOTU_ZMIANA 
  ( DOKUMENT_ZMIANA? 
  | POJAZD_ZMIANA? 
  | RZECZ_ZMIANA? 
  )> 
<!ELEMENT DOKUMENT_ZMIANA 
  ( RODZAJ_DOKUMENTU? 
  , SERIA_I_NUMER? 
  , SERIA_I_NUMER_OSTATNIEGO? 
  , KOLOR? 
  )> 
<!ELEMENT POJAZD_ZMIANA 
  ( NUMER_REJESTRACYJNY? 
  , NUMER_SILNIKA_OZNAKOWANIA? 
  , NUMER_NADWOZIA_RAMY_VIN? 
  , MARKA_POJAZDU? 
  , TYP_POJAZDU? 
  , RODZAJ_POJAZDU? 
  )> 
<!ELEMENT RZECZ_ZMIANA 
  ( NUMER_FABRYCZNY? 
  , NUMER_OZNAKOWANIA? 
  , MARKA_RZECZY? 
  , TYP_RZECZY? 
  , RODZAJ_RZECZY? 
  )> 
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WZÓR GRAFICZNY ORAZ SPOSÓB WYPEŁNIANIA ELEKTRONICZNEJ KARTY 
REJESTRACYJNEJ PRZEDMIOTU 

 
 

 
Rys. 1. Rejestracja przedmiotu 

* - pole obowiązkowe do wypełnienia. 
*T| – po zaznaczeniu opcji Tak wypełnić należy jedno z pól. Wszystkie pola na następnych ekranach oznaczone * są 

opcjonalne. 
%T| – po zaznaczeniu opcji Usuń lub Zmień wypełnić należy pole Identyfikator KCIK (pole obowiązkowe), dodatkowo 

można wypełnić pole Numer rejestracji KCIK (pole opcjonalne).  
 Po zaznaczeniu opcji Zmień wszystkie pola na następnych ekranach oznaczone * są opcjonalne. Jeżeli żadne z pól 

występujących na następnych ekranach nie zostanie wypełnione wykonana zostanie rejestracja usunięcia. W 
przeciwnym wypadku zostanie wykonana rejestracja zmiany. 

 Po zaznaczeniu opcji Usuń klawisz Dalej zamienia się na Zakończ i wykonana zostanie rejestracja usunięcia. 
 
UWAGA ! Można zaznaczyć tylko jedną z opcji Tak/Usuń/Zmień (Przejęto od innego podmiotu lub Rejestracja usunięcia 

/ Rejestracja zmiany). Po zaznaczeniu jednej z opcji, pola związane z drugą opcją są automatycznie blokowane 
 
Podmiot rejestrujący 

Nazwa, siedziba organu/jednostki organizacyjnej – pole jest wypełniane przez operatora w trakcie rejestracji 
nazwą podmiotu, w którego imieniu jest upoważniony do rejestracji. 

Znak sprawy – w polu wpisuje się unikalny nadany przez podmiot uprawniony lub podmiot zobowiązany, znak 
sprawy umożliwiający identyfikację wszelkich informacji związanych z daną rejestracją. 

Sporządził – numer PESEL – numer PESEL osoby sporządzającej dokument rejestracji. 
Wprowadził - numer PESEL – numer PESEL osoby wprowadzającej dane. 
Telefon kontaktowy – numer telefonu osoby wprowadzającej dane. 
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Przejęto od innego podmiotu 
Tak/Nie – naciśnij Tak, jeśli rejestrację przejęto od innego podmiotu. 
Identyfikator KCIK – unikalny identyfikator nadawany przez system centralny służący do identyfikacji 

informacji. 
Numer rejestracji KCIK – unikalny numer nadawany przez system lokalny służący do identyfikacji informacji. 

Rejestracja usunięcia/Rejestracja zmiany 
Usuń – naciśnij Usuń, jeśli chcesz usunąć rejestrację. 
Zmień – naciśnij Zmień, jeśli chcesz zmodyfikować rejestrację. 
Identyfikator KCIK – unikalny identyfikator nadawany przez system centralny służący do identyfikacji 

informacji. 
Numer rejestracji KCIK – unikalny numer nadawany przez system lokalny służący do identyfikacji informacji. 

Przedmiot 
Powód zgłoszenia – wybór z listy. Pole zawiera dwa elementy : „WYKORZYSTANY DO PRZESTĘPSTWA” 

 i „UTRACONY”. 
Rodzaj rejestrowanego przedmiotu – wybór z listy. Pole zawiera trzy elementy: „REJESTRACJA RZECZY”, 

„REJESTRACJA DOKUMENTU” i „REJESTRACJA POJAZDU”. 
Po wybraniu Powód zgłoszenia jako WYKORZYSTANY DO PRZESTĘPSTWA i opcji Rodzaj rejestrowanego 

przedmiotu jako REJESTRACJA POJAZDU następnym oknem jest rys. 4. Rejestracja przedmiotu: pojazd 
wykorzystany do przestępstwa. 

Po wybraniu Powód zgłoszenia jako UTRACONY i opcji Rodzaj rejestrowanego przedmiotu jako 
REJESTRACJA POJAZDU następnym oknem jest rys. 2. Rejestracja przedmiotu: pojazd utracony. 

Po wybraniu opcji Rodzaj rejestrowanego przedmiotu jako REJESTRACJA DOKUMENTU następnym oknem 
jest rys. 6. Rejestracja przedmiotu: dokument utracony lub wykorzystany do przestępstwa. 

Po wybraniu opcji Rodzaj rejestrowanego przedmiotu jako REJESTRACJA RZECZY następnym oknem jest 
rys. 8. Rejestracja przedmiotu: rzecz utracona lub wykorzystana do przestępstwa. 

Zgłoszenie 
Data 
Godzina 

Fakt 
Data od 
Godzina od 
Data do 
Godzina do 
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Rys. 2. Rejestracja przedmiotu: pojazd utracony 

* - pole obowiązkowe do wypełnienia. 
 
Numer rejestracyjny – wprowadzany wyłącznie wielkimi literami i cyframi bez znaków odstępu. Pozostałe znaki są 

blokowane przy wprowadzaniu do bazy KCIK (myślniki, spacje, inne znaki interpunkcyjne). Tablice rejestracyjne ze 
znakami pisanymi cyrylicą należy wprowadzać fonetycznie przy użyciu alfabetu łacińskiego. 

Numer silnika – numer silnika rejestrowanego pojazdu. 
Numer nadwozia/podwozia/ramy/vin – w tym polu może być wpisywany numer VIN lub numer mający identyfikować 

karoserię, podwozie, nadwozie lub ramę pojazdu. 
Marka – wybór z listy marek pojazdów. 
Typ – typ pojazdu. 
Rodzaj pojazdu – wybór z listy pojazdów. 
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Rys. 3. Zakończenie rejestracji 

Nadano Numer rejestracji KCIK rejestracja – nadany lokalnie przez program unikalny Numer rejestracji KCIK. 
Drukuj – po naciśnięciu przycisku wydrukowana zostanie treść karty rejestracji. 
OK – po naciśnięciu przycisku nastąpi przesłanie rejestracji do systemu centralnego. 
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Rys. 4. Rejestracja przedmiotu: pojazd wykorzystany do przestępstwa 

*| - jedno z tych pól musi zostać wypełnione. 
 
Numer rejestracyjny – wprowadzany wyłącznie wielkimi literami i cyframi bez znaków odstępu. Pozostałe znaki są 

blokowane przy wprowadzaniu do bazy KCIK (myślniki, spacje, inne znaki interpunkcyjne). Tablice rejestracyjne ze 
znakami pisanymi cyrylicą należy wprowadzać fonetycznie przy użyciu alfabetu łacińskiego. 

Numer silnika – numer silnika rejestrowanego pojazdu. 
Numer nadwozia/podwozia/ramy/vin – w tym polu może być wpisywany numer VIN lub numer mający identyfikować 

karoserię, podwozie, nadwozie lub ramę pojazdu. 
Marka – wybór z listy marek pojazdów. 
Typ – typ pojazdu. 
Rodzaj pojazdu – wybór z listy pojazdów. 
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Rys. 5. Zakończenie rejestracji 

Nadano Numer rejestracji KCIK rejestracja – nadany lokalnie przez program unikalny Numer rejestracji KCIK. 
Drukuj – po naciśnięciu przycisku wydrukowana zostanie treść karty rejestracji. 
OK – po naciśnięciu przycisku nastąpi przesłanie rejestracji do systemu centralnego. 
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Rys. 6. Rejestracja przedmiotu: dokument utracony lub wykorzystany do przestępstwa 

* - pole obowiązkowe do wypełnienia. 
*$ - pole pojawia się w przypadku wybrania Rodzaju dokumentu „DOWÓD REJESTRACYJNY”. 
 
Rodzaj dokumentu – wybór z listy rodzajów dokumentów. 
Seria i numer dokumentu – wprowadzane wyłącznie dużymi literami i cyframi bez znaków odstępu. Pozostałe znaki są 

blokowane przy wprowadzaniu do bazy KCIK (myślniki, spacje, inne znaki interpunkcyjne). W przypadku, gdy 
rejestruje się plik dokumentów i posiadają one kolejne numery, wpisuje się odpowiednio pierwszy i ostatni numer serii. 

Kolor nadruku – wybór z listy. Pole zawiera dwa elementy: „CZERWONY” i „CZARNY”. 
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Rys. 7. Zakończenie rejestracji 

Nadano Numer rejestracji KCIK rejestracja – nadany lokalnie przez program unikalny Numer rejestracji KCIK. 
Drukuj – po naciśnięciu przycisku wydrukowana zostanie treść karty rejestracji. 
OK – po naciśnięciu przycisku nastąpi przesłanie rejestracji do systemu centralnego. 
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Rys. 8. Rejestracja przedmiotu: rzecz utracona lub wykorzystana do przestępstwa 

*| - jedno z tych pól musi zostać wypełnione. 
 
Numer fabryczny – numer fabryczny przedmiotu. 
Numer oznakowania – numer oznakowania przedmiotu. 
Marka – marka przedmiotu. 
Typ – typ przedmiotu. 
Rodzaj rzeczy – wybór z listy rzeczy. 



 

Strona 14/14 

 
Rys. 9. Zakończenie rejestracji 

Nadano Numer rejestracji KCIK rejestracja – nadany lokalnie przez program unikalny Numer rejestracji KCIK. 
Drukuj – po naciśnięciu przycisku wydrukowana zostanie treść karty rejestracji. 
OK – po naciśnięciu przycisku nastąpi przesłanie rejestracji do systemu centralnego. 
 
 
 


