
Warszawa, dnia 9 września 2011 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym

(druk nr 1348)

I. Cel i przedmiot ustawy

Celem, uchwalonej przez Sejm w dniu 30 sierpnia 2011 r. ustawy o zmianie ustawy

o Krajowym Rejestrze Karnym jest:

1) implementacja:

- decyzji ramowej Rady 2009/315/WSiSW w sprawie organizacji wymiany informacji

pochodzących z rejestru karnego pomiędzy państwami członkowskimi oraz treści tych

informacji (Dz.Urz UE L 93 z 07.04.2009, str. 23) oraz

- decyzji Rady 2009/316/WSiSW w sprawie ustanowienia europejskiego systemu

przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS), zgodnie z art. 11 decyzji

ramowej 2009/315/WSiSW (Dz.Urz UE L 93 z 07.04.2009, str. 33);

2) umożliwienie składania wniosków i zapytań  o udzielenie informacji z Krajowego

Rejestru Karnego (i odpowiedzi na nie), drogą elektroniczną;

3) wyraźne wskazanie, że Rejestr może być prowadzony w systemie teleinformatycznym;

4) uzupełnienie zakresu przedmiotowego karty rejestracyjnej o informację, o wieku

małoletniego pokrzywdzonego – w przypadku skazania za przestępstwo przeciwko

wolności seksualnej i obyczajności na karę pozbawienia wolności bez warunkowego

zawieszenia jej wykonania;

5) uzupełnienie zakresu przedmiotowego zawiadomień o zmianach ewidencyjnych

przekazywanych do Rejestru, o informację o rozpoczęciu, zakończeniu oraz miejscu

wykonywania zastępczej kary pozbawienia wolności.
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Europejski system przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS) zastąpi

dotychczasowy tryb przekazywania informacji o skazaniach między państwami

członkowskimi Unii Europejskiej, który odbywał się na podstawie Europejskiej konwencji

o pomocy prawnej w sprawach karnych z 1959 r.

Decyzja ramowa z dnia 26 lutego 2009 r. (2009/315/WSiSW) w sprawie wymiany

informacji pochodzących z rejestru karnego pomiędzy państwami członkowskimi oraz treści

tych informacji zastąpiła istniejące regulacje.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 decyzji ramowej, państwa członkowskie zobowiązane zostały

do podjęcia środków niezbędnych do zapewnienia zgodności z decyzją ramową w terminie do

dnia 27 kwietnia 2012.

Ustawa zawiera wyjaśnienia pojęć związanych z wprowadzanym systemem oraz

wskazuje organy wyznaczone do realizacji zadań z nim związanych. Organem centralnym

w Polsce będzie Biuro Informacyjne KRK. Określone zostały dane, jakie powinna zawierać

informacja o skazaniu przekazywana przez Rejestr do organów centralnych innych państw

członkowskich UE oraz informacja o zastosowaniu  wobec skazanego późniejszych środków.

Określono także dane jakie powinien zawierać wniosek o udzielenie informacji z Rejestru.

Wskazano przedmiotowe granice wykorzystywania informacji otrzymywanych przez

państwa członkowskie, ograniczając je do celów procesowych. Wyjątkiem od tej zasady jest

użycie pozyskanych danych dla uniknięcia natychmiastowego i poważnego zagrożenia

bezpieczeństwa publicznego.

W ramach systemu ECRIS informacje będą przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej.

Wprowadza to odstępstwo od zasady tożsamości danych gromadzonych w tradycyjnych

kartotekach ze znajdującymi się w systemie informatycznym. System ECRIS w swoim

założeniu będzie operować systemem kodów, w którym określone liczby odpowiadać będą

poszczególnym czynom zabronionym oraz orzeczonym karom oraz zastosowanym środkom.

Będzie to istotny czynnik wpływający na szybkość oraz niezawodność działania systemu,

usuwający potrzebę każdorazowych tłumaczeń przesyłanych informacji.

Ustawa wprowadza rozwiązania umożliwiające składanie wniosków i zapytań o udzielenie

informacji z KRK drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej Ministerstwa

Sprawiedliwości.

W ustawie przewiduje się specyficzny środek prawny w postaci żądania udzielenia

ponownej informacji z Rejestru w przypadku, gdy udzielone informacje nie uwzględnią

zakresu danych wskazanych we wniosku. Z żądaniem udzielenia ponownej informacji będzie
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mógł wystąpić podmiot, któremu udzielona została błędna informacja albo podmiot, którego

informacja taka dotyczy.

Podmiot uzyskujący ponowną informację według przepisów ustawy byłby

zwolniony od opłaty za korzystanie z systemu, podobnie jak organy centralne występujące

o wydanie informacji dla celów prowadzonego postępowania karnego lub administracyjnego.

Kwestie szczegółowe dotyczące składania wniosków i zapytań za pośrednictwem

e-Platformy, jak również uzyskiwania w ten sposób informacji z Rejestru zostaną

uregulowane w rozporządzeniu.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Ustawa została uchwalona przez Sejm w efekcie rozpatrzenia rządowego projektu

ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (druk nr 4527, który wpłynął do

Sejmu 28 lipca 2011 r.)

Pierwsze czytanie projektu miało miejsce w dniu 17 sierpnia 2011 r. na posiedzeniu

Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Komisja przyjęła tego samego dnia

sprawozdanie, w którym wnioskowała o przyjęcie projektu ustawy bez poprawek.

Drugie czytanie projektu ustawy miało miejsce na 99. posiedzeniu Sejmu. Wobec braku

poprawek Sejm przystąpił niezwłocznie do III czytania.

Ustawa została uchwalona na tym samym 99. posiedzeniu Sejmu w dniu 30 sierpnia 2011 r.

III. Propozycje poprawek

1) w art. 1 w pkt 10 w lit. a w tiret pierwszym, w pkt 1 wyrazy "numer ewidencyjny"

zastępuje się wyrazami "numer identyfikacyjny";

2) w art. 1 w pkt 16 w lit. d, w ust. 2c po wyrazach "profilem zaufanym ePUAP" dodaje się

wyrazy ", w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm)".

Beata Mandylis

Główny legislator


