
 

Druk nr 4562 

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 VI kadencja 
 

 
 

 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA 

 
o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy      
o Krajowym Rejestrze Karnym (druk nr 4527)  
 

Marszałek Sejmu – zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu skierował            

w dniu 3 sierpnia 2011 r. powyższy projekt ustawy do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka 

do pierwszego czytania.  

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz 

rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 17 sierpnia 2011 r. 

wnosi: 
 

W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 

 
 
Warszawa, dnia 17 sierpnia 2011 r. 
 
 
 

                                                       Zastępca Przewodniczącego Komisji 
                                                                      i sprawozdawca 
 
 
                                                                     /-/ Wojciech Wilk 
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Projekt 
 

 

 

 

 

 

USTAWA 

z dnia      2011 r. 

 

o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym1) 

 

 

W ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 50, poz. 292, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1 w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
„4) będących obywatelami polskimi prawomocnie skazanymi przez sądy 

państw obcych;”; 
2) po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu: 

„Art. 1a. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 
1) organie centralnym państwa członkowskiego Unii Europej-

skiej – należy przez to rozumieć organ wyznaczony przez to 
państwo do celów wymiany informacji pochodzących z reje-
stru karnego pomiędzy państwami członkowskimi; 

2) właściwym organie państwa obcego – należy przez to rozu-
mieć organ państwa obcego uprawniony na podstawie umo-
wy międzynarodowej do wymiany informacji pochodzących 
z rejestru karnego lub organ centralny państwa członkow-
skiego Unii Europejskiej; 

3) systemie ECRIS – należy przez to rozumieć zdecentralizowa-
ny system teleinformatyczny oparty na bazach danych reje-
strów karnych, służący do wymiany informacji pomiędzy or-
ganami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej 
poprzez zabezpieczoną sieć teleinformatyczną. 

2. Na potrzeby przekazywania informacji organom centralnym 
państw członkowskich Unii Europejskiej za wyrok skazujący 

                                                 
1)  Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia: 

a) decyzji ramowej Rady 2009/315/WSiSW z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie organizacji wy-
miany informacji pochodzących z rejestru karnego pomiędzy państwami członkowskimi oraz 
treści tych informacji (Dz. Urz. UE L 93 z 7.04.2009, str. 23), 

b) decyzji Rady 2009/316/WSiSW z dnia 6 kwietnia 2009 r. w sprawie ustanowienia europej-
skiego systemu przekazywania informacji z rejestrów karnych (ECRIS), zgodnie z art. 11 de-
cyzji ramowej 2009/315/WSiSW (Dz. Urz. UE L 93 z 7.04.2009, str. 33). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 
432 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 212, poz. 1385 i Nr 229, poz. 1497. 
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uznaje się każde prawomocne orzeczenie wydane przez sąd karny 
wobec osoby fizycznej w związku z popełnieniem przestępstwa, 
której dane podlegają gromadzeniu w Rejestrze.”; 

3) w art. 2 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 
w brzmieniu: 
„2. Biuro informacyjne jest organem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej w 

rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 1.”; 
4) w art. 4: 

a) w ust. 1: 
– pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

„4) niezwłoczne przekazywanie właściwym organom państw obcych 
informacji o wyrokach skazujących, o zastosowaniu późniejszych 
środków oraz informacji związanych z tym skazaniem 
w odniesieniu do obywateli tych państw, podlegających groma-
dzeniu w Rejestrze; 

5) występowanie na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 6 
ust. 1 pkt 1–10 oraz w art. 7 ust. 1 i 1a, do organów centralnych 
państw członkowskich Unii Europejskiej z zapytaniem o udziele-
nie informacji o skazaniu z rejestrów karnych tych państw zgod-
nie z prawem państwa, do którego kierowany jest wniosek;”, 

– po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 
„5a) występowanie do organów centralnych państw członkowskich 

Unii Europejskiej, zgodnie z prawem danego państwa członkow-
skiego Unii Europejskiej, z zapytaniem o udzielenie informacji z 
rejestru karnego tego państwa o osobie będącej jego obywatelem, 
w przypadku gdy osoba ta złożyła wniosek o udzielenie informa-
cji z Rejestru;”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
„1a. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4, przesyłane organom cen-

tralnym państw członkowskich Unii Europejskiej oraz zapytania, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 5 i 5a, i odpowiedzi na nie przekazywane są za 
pośrednictwem systemu ECRIS, chyba że nie będzie to możliwe z 
przyczyn technicznych.”; 

5) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu: 
„Art. 4a. Rejestr może być prowadzony w systemie teleinformatycznym.”; 

6) po art. 6 dodaje się art. 6a w brzmieniu: 
„Art. 6a. 1. Informacje uzyskane na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 przez organy, 

o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–10, mogą być wykorzysty-
wane wyłącznie dla celów postępowania, w związku z którym się 
o nie zwrócono. 

2. W celu uniknięcia natychmiastowego i poważnego zagrożenia 
bezpieczeństwa publicznego informacje, o których mowa w ust. 
1, mogą być wykorzystane przez organy, o których mowa w art. 6 
ust. 1 pkt 1–9, niezależnie od postępowania, w związku z którym 
się o nie zwrócono.”; 

7) w art. 7 ust. 1a otrzymuje brzmienie: 
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„1a. Każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej oraz każdej osobie, która mieszka lub 
mieszkała w jednym z tych państw, przysługuje prawo do złożenia do Reje-
stru wniosku o wystąpienie z zapytaniem o informację dotyczącą jego osoby 
zawartą w rejestrze karnym innego państwa członkowskiego Unii Europej-
skiej, jeżeli jest lub była obywatelem państwa, do którego kierowane jest 
zapytanie, lub mieszka albo mieszkała na jego terytorium.”; 

8) art. 10 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 10. 1. Dane o osobach, o których mowa w art. 1 ust. 2, oraz dane o pod-

miotach zbiorowych, o których mowa w art. 1 ust. 3, gromadzone 
są w kartotekach stanowiących zbiory ewidencyjne dokumentów 
lub w bazie danych systemu teleinformatycznego. 

2. Dane przekazywane do Rejestru za pośrednictwem systemu tele-
informatycznego mogą nie być gromadzone w kartotekach sta-
nowiących zbiory ewidencyjne dokumentów. 

3. Dane gromadzone zarówno w kartotekach stanowiących zbiory 
ewidencyjne dokumentów, jak i w bazie danych systemu telein-
formatycznego, są tożsame.”; 

9) w art. 11: 
a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) zawiadomienie o skazaniu przez sąd państwa obcego, o zastosowaniu 
późniejszych środków oraz informacje związane z tym skazaniem.”, 

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
„5. Zawiadomienie o skazaniu przez sąd państwa obcego, o zastosowaniu 

późniejszych środków oraz informacje związane z tym skazaniem spo-
rządza i przesyła właściwy organ państwa obcego.”, 

c) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:  
„6. Zawiadomienia o skazaniu, o zastosowaniu późniejszych środków oraz 

informacje związane z tym skazaniem przesyłane przez organy central-
ne państw członkowskich Unii Europejskiej przekazywane są za po-
średnictwem systemu ECRIS, chyba że nie będzie to możliwe 
z przyczyn technicznych.”; 

10) w art. 12: 
a) w ust. 1: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) dane identyfikujące osobę – nazwisko, w tym także przybrane, 

imiona, nazwisko rodowe, płeć, datę i miejsce urodzenia, państwo 
urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo lub obywatelstwa, na-
zwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, zawód wyuczony 
i wykonywany, informacje o wykonywaniu funkcji posła, senato-
ra lub posła do Parlamentu Europejskiego, a także numer ewiden-
cyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludno-
ści, zwany dalej „numerem PESEL”, oraz numer i serię dowodu 
tożsamości;”, 

– po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 
„5a) informację, że pokrzywdzonym był małoletni poniżej lat 15 – w 

przypadku skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksual-
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nej i obyczajności na karę pozbawienia wolności bez warunko-
wego zawieszenia jej wykonania;”,  

b) w ust. 2: 
– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Zawiadomienie zawiera nazwisko, w tym także przybrane, imio-
na, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, 
obywatelstwo, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, 
numer PESEL, a także nazwisko, imię, stanowisko i podpis osoby 
sporządzającej oraz informacje o:”, 

– po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 
„3a) rozpoczęciu, zakończeniu oraz miejscu wykonywania zastępczej 

kary pozbawienia wolności;”, 
c) po ust. 2a dodaje się ust. 2b–2e w brzmieniu: 

„2b. Informacja o wyroku skazującym przekazywana organom centralnym 
państw członkowskich Unii Europejskiej przez biuro informacyjne za-
wiera dane określone w ust. 1 pkt 1–6b, chyba że w poszczególnym 
przypadku nie są one znane. 

2c. Informacja o zastosowaniu późniejszych środków przekazywana orga-
nom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej zawiera dane 
określone w ust. 1 pkt 1–6b oraz w ust. 2 pkt 4–12, 14–15, 17 i 26–35 
oraz dane o uchyleniu, zakończeniu lub wykonaniu środków zabezpie-
czających. Dane określone w ust. 2 pkt 18–25 umieszcza się w infor-
macji, jeżeli środek wychowawczy, wychowawczo-leczniczy lub po-
prawczy został orzeczony przez sąd karny. 

2d. W przypadkach określonych w przepisach szczególnych zawiadomie-
nia, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2, mogą być przekazywane za 
pośrednictwem systemu teleinformatycznego. 

2e. Zawiadomienia przekazywane w sposób, o którym mowa w ust. 2d, 
powinny być opatrzone podpisem elektronicznym, o którym mowa w 
art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicz-
nym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.3)).”, 

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób i 

tryb sporządzania oraz przekazywania do Rejestru kart rejestracyjnych i 
zawiadomień, a także wzory formularzy kart rejestracyjnych i zawia-
domień, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 1–3, z tym że w przypadku 
zawiadomień przekazywanych w sposób, o którym mowa w ust. 2d, 
zamiast wzoru formularza zawiadomienia określa się zakres informacji 
przekazywanych do Rejestru w zawiadomieniu – mając na uwadze ko-
nieczność zapewnienia niezwłocznej aktualizacji danych gromadzonych 
w Rejestrze.”; 

11) po art. 12 dodaje się art. 12a i 12b w brzmieniu: 

                                                 
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 
124, poz. 1152 i Nr 217, poz. 2125, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2006 r. Nr 
145, poz. 1050, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. 
Nr 106, poz. 622. 
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„Art. 12a. 1. Przy przekazywaniu za pośrednictwem systemu ECRIS informa-
cji dotyczących kwalifikacji prawnej czynu zabronionego przyję-
tej w orzeczeniu oraz orzeczonych kar i środków karnych, jak 
również środków zabezpieczających, wychowawczych, popraw-
czych i wychowawczo-leczniczych stosuje się kod odpowiadający 
tym kwalifikacjom i karom oraz środkom karnym, jak również 
środkom zabezpieczającym, wychowawczym, poprawczym 
i wychowawczo-leczniczym. 

2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wy-
kaz kodów, o których mowa w ust. 1, oraz sposób ich zastosowa-
nia, mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego prze-
kazywania danych. 

Art. 12b. Dane zawarte w zawiadomieniach, o których mowa w art. 11 ust. 1 
pkt 4, podlegają gromadzeniu w Rejestrze, z wyjątkiem odcisków 
palców.”; 

12) w art. 14: 
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:  

„Dane osobowe osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, 3 i 7, oraz dane 
o podmiotach zbiorowych, o których mowa w art. 1 ust. 3, usuwa się z 
Rejestru, jeżeli z mocy prawa skazanie uległo zatarciu, a ponadto po 
otrzymaniu zawiadomienia o:”, 

b) dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 
„8. Dane osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4, usuwa się z Rejestru 

po otrzymaniu zawiadomienia o zatarciu skazania przesłanego przez 
właściwy organ państwa obcego, które wydało wyrok.”; 

13) po art. 14 dodaje się art. 14a w brzmieniu: 
„Art. 14a. 1. Informacja o osobie sporządzona na podstawie danych zgroma-

dzonych w Rejestrze dla celów innych niż postępowanie karne 
nie zawiera danych o skazaniach, o których mowa w art. 1 ust. 2 
pkt 4, jeżeli od daty uprawomocnienia się orzeczenia upłynął 
okres: 

1) 40 lat w przypadku skazania na karę pozbawienia wolności 
przekraczającą 5 lat lub karę surowszą, 

2) 25 lat w przypadku skazania na karę pozbawienia wolności 
nieprzekraczającą 5 lat, 

3) 15 lat w przypadku skazania na karę inną niż kary wymienio-
ne w pkt 1 i 2 albo orzeczenia innych środków 

– chyba że osoba, której dane gromadzone są w Rejestrze, zażąda 
udostępnienia informacji o treści wszystkich dotyczących jej za-
pisów. 

2. Przepis ust. 1 nie dotyczy danych o skazaniach za przestępstwa 
przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzyw-
dzonym był małoletni.”; 

14) art. 15 i 16 otrzymują brzmienie: 
„Art. 15. Dane oraz informacje podlegające gromadzeniu w Rejestrze, zawarte 

w dokumentach, o których mowa w art. 11 ust. 1, wprowadza się 
niezwłocznie do bazy danych systemu teleinformatycznego. 
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Art. 16. Do wprowadzania danych do bazy danych systemu teleinformatycz-
nego oraz do dokonywania zmian w bazie danych tego systemu 
uprawnione są wyłącznie osoby upoważnione przez osobę kierującą 
biurem informacyjnym.”; 

15) w art. 18 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Sprostowanie oczywistych błędów pisarskich i innych omyłek nie wymaga 

przeprowadzenia postępowania, jeżeli następuje z urzędu lub jest zgodne z 
wnioskiem strony. Czynność taką utrwala się w formie adnotacji na właści-
wej karcie rejestracyjnej lub zawiadomieniu, a o jej dokonaniu zawiadamia 
się stronę.”; 

16) w art. 19: 
a) po ust. 1a dodaje się ust. 1b i 1c w brzmieniu: 

„1b. Zapytania i wnioski, o których mowa w ust. 1 i 1a, mogą być składane 
pisemnie albo za pomocą systemu teleinformatycznego (drogą elektro-
niczną). 

1c. Przepisu ust. 1b nie stosuje się do zapytań przekazywanych do Rejestru 
za pośrednictwem systemu ECRIS.”, 

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i 

miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, miejsce 
zamieszkania, obywatelstwo oraz numer PESEL, a w przypadku jego 
nieposiadania przez osobę, której zapytanie dotyczy, numer paszportu 
albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;”, 

c) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu: 
„2b. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do zapytań przekazywanych przez wła-

ściwe organy państw obcych. Zapytanie takie powinno zawierać dane 
pozwalające na identyfikację osoby, której ono dotyczy.”, 

d) po ust. 2b dodaje się ust. 2c w brzmieniu: 
„2c. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie oraz zapytanie o udzielenie 

informacji o podmiocie zbiorowym składane drogą elektroniczną opa-
truje się bezpiecznym podpisem elektronicznym sędziego, prokuratora 
albo uprawnionej osoby lub organu podmiotu kierującego zapytanie, 
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP.”, 

e)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Wniosek osoby, o której mowa w art. 7 ust. 1, o udzielenie informacji z 

Rejestru powinien zawierać: nazwisko, w tym także przybrane, imiona, 
nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko 
rodowe matki, miejsce zamieszkania, obywatelstwo oraz numer PESEL 
i podpis wnioskodawcy. W przypadku nieposiadania numeru PESEL 
wniosek powinien zawierać numer paszportu albo innego dokumentu 
stwierdzającego tożsamość. Wniosek podmiotu zbiorowego, o którym 
mowa w art. 7 ust. 2, powinien zawierać oznaczenie tego podmiotu i je-
go adres oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wniosko-
dawcy. Jeżeli we wniosku nie określono rodzaju i zakresu danych, które 
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mają być przedmiotem informacji, informacja ta powinna zawierać od-
pis wszystkich zapisów dotyczących wnioskodawcy zamieszczonych na 
kartach rejestracyjnych i zawiadomieniach.”, 

f)  po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 
„3a. Wniosek osoby, o której mowa w art. 7 ust. 1, o udzielenie informacji 

z Rejestru oraz wniosek podmiotu zbiorowego, o którym mowa w art. 7 
ust. 2, składany drogą elektroniczną opatruje się bezpiecznym podpi-
sem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifiko-
wanego certyfikatu, albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP.”, 

g)  ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„4. Jeżeli zapytanie lub wniosek nie spełniają wymogów, o których mowa 

w ust. 2, 2a, 2c, 3 lub 3a, wzywa się pytającego lub wnioskodawcę do 
usunięcia braków w terminie 14 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie 
braków spowoduje pozostawienie zapytania lub wniosku bez rozpozna-
nia, chyba że braki dotyczą wyłącznie okoliczności, o których mowa w 
ust. 2 pkt 1, a tożsamość osoby, której zapytanie dotyczy, nie budzi 
wątpliwości.”, 

h)  dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 
„5. Jeżeli zapytanie, o którym mowa w ust. 2b, nie zawiera danych pozwa-

lających na identyfikację osoby, której dotyczy, zapytanie takie zwraca 
się ze wskazaniem przyczyny zwrotu.”; 

17) po art. 19 dodaje się art. 19a–19c w brzmieniu: 
„Art. 19a. W razie złożenia zapytania lub wniosku drogą elektroniczną inne 

pisma w postępowaniu toczącym się na podstawie tego zapytania 
lub wniosku powinny być również składane drogą elektroniczną. 
Przepisy art. 19 ust. 2c, 3a i 4 stosuje się odpowiednio. 

Art. 19b. 1. Informacja o osobie oraz informacja o podmiocie zbiorowym są 
doręczane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (drogą 
elektroniczną) wyłącznie w przypadku złożenia zapytania lub 
wniosku drogą elektroniczną. 

2. Informacja o osobie oraz informacja o podmiocie zbiorowym 
udzielane na podstawie zapytania lub wniosku złożonego drogą 
elektroniczną są doręczane wyłącznie drogą elektroniczną. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do doręczania innych 
pism w postępowaniu toczącym się na podstawie zapytania lub 
wniosku złożonego drogą elektroniczną. 

Art. 19c. W przypadku doręczenia drogą elektroniczną pismo uznaje się za 
doręczone z datą wskazaną w elektronicznym potwierdzeniu od-
bioru korespondencji, a przy braku takiego potwierdzenia dorę-
czenie uznaje się za skuteczne z upływem 14 dni od daty umiesz-
czenia pisma w systemie teleinformatycznym.”; 

18) w art. 20: 
a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1f w brzmieniu: 

„1a. Jeżeli przepis szczególny, na podstawie którego udzielana jest infor-
macja z Rejestru, zawiera wymóg niekaralności w określonym zakresie, 
informacja z Rejestru o skazaniach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 
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4, jest udzielana w zakresie wskazanym w tym przepisie szczególnym 
wyłącznie na podstawie danych przekazanych do Rejestru przez wła-
ściwe organy państw obcych. W takim przypadku biuro informacyjne 
nie dokonuje oceny, czy czyn, za który nastąpiło skazanie, stanowi we-
dług prawa polskiego czyn karalny, przestępstwo czy wykroczenie oraz 
czy został popełniony umyślnie czy nieumyślnie, chyba że okoliczności 
te można ustalić na podstawie przekazanych informacji dotyczących 
rodzaju popełnionego czynu, jego kwalifikacji prawnej lub rodzaju 
orzeczonej kary. 

1b. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio, jeżeli podmiot składający 
wniosek lub zapytanie sam określił zakres żądanej informacji z Reje-
stru, bez istnienia w tym względzie szczególnej podstawy prawnej. 

1c. W przypadku zastrzeżenia przez organ centralny państwa członkow-
skiego Unii Europejskiej w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 11 
ust. 1 pkt 4, że przekazana informacja może być wykorzystywana wy-
łącznie dla celów prowadzonego postępowania karnego, informacja o 
osobie sporządzona dla celów innych niż postępowanie karne nie za-
wiera danych o skazaniach, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4. W ta-
kim przypadku w informacji o osobie, udzielanej właściwym organom 
państw obcych, wskazuje się fakt zgłoszenia takiego zastrzeżenia, pań-
stwo, którego organ centralny zgłosił zastrzeżenie, oraz sąd, który wy-
dał wyrok skazujący, i datę jego wydania, jak również sygnaturę akt 
sprawy, jeżeli jest znana. 

1d. Informacja o osobie sporządzona na wniosek osoby, o której mowa w 
art. 7 ust. 1, będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Euro-
pejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska zawiera dane zgromadzone 
w Rejestrze oraz w rejestrze karnym państwa obywatelstwa wniosko-
dawcy, uzyskane na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5a. 

1e. Informacji o osobie, wydawanej organom centralnym państw człon-
kowskich Unii Europejskiej, przekazywanej za pośrednictwem systemu 
ECRIS, nie opatruje się podpisem osoby upoważnionej do jej wydania 
ani pieczęcią urzędową. 

1f. W informacji przekazywanej właściwym organom państw obcych in-
nym niż organy centralne państw członkowskich Unii Europejskiej za-
mieszcza się wzmiankę o tym, że przekazane dane mogą być wykorzy-
stane jedynie do celów, w których się o nie zwrócono.”, 

b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
„3. Informację o osobie oraz informację o podmiocie zbiorowym doręczane 

drogą elektroniczną opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym 
osoby upoważnionej do jej wydania, weryfikowanym za pomocą waż-
nego kwalifikowanego certyfikatu. Informacja taka nie jest opatrywana 
pieczęcią urzędową.”; 

19) po art. 21 dodaje się art. 21a w brzmieniu: 
„Art. 21a. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wa-

runki, sposób i tryb udzielania informacji o osobach oraz o pod-
miotach zbiorowych, doręczanych drogą elektroniczną, mając na 
uwadze konieczność zapewnienia sprawnego udzielania informa-
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cji oraz zabezpieczenia przed uzyskaniem danych z Rejestru 
przez osoby nieuprawnione.”; 

20) po art. 21a dodaje się art. 21b w brzmieniu: 
„Art. 21b. 1. Jeżeli informacja o osobie lub informacja o podmiocie zbioro-

wym została udzielona niezgodnie z zakresem wskazanym w za-
pytaniu lub wniosku, na podstawie którego udzielono informacji, 
można wystąpić z żądaniem udzielenia ponownej informacji z 
Rejestru. 

2. Z żądaniem, o którym mowa w ust. 1, może wystąpić osoba albo 
inny podmiot, któremu udzielono informacji, oraz osoba albo 
podmiot zbiorowy, którego informacja dotyczy. 

3. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać wskazanie 
danych, które składający żądanie uważa za niezgodne z zakresem 
zapytania lub wniosku, o którym mowa w ust. 1. 

4. Ponowna informacja z Rejestru zawiera dane objęte zakresem za-
pytania lub wniosku, o którym mowa w ust. 1, przetwarzane w 
Rejestrze w dniu jej udzielenia. 

5. Jeżeli w ponownej informacji z Rejestru zostaje powtórzona 
przynajmniej jedna z danych, o których mowa w ust. 3, ponowna 
informacja zostaje wydana w drodze postanowienia. 

6. Jeżeli dane, o których mowa w ust. 3, dotyczą skazań, o których 
mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4, do udzielania ponownej informacji z 
Rejestru nie stosuje się przepisów art. 20 ust. 1a i 1b. 

7. W zakresie nieuregulowanym do udzielania ponownej informacji 
z Rejestru stosuje się odpowiednio przepisy o udzielaniu z Reje-
stru informacji o osobach oraz informacji o podmiotach zbioro-
wych.”; 

21)   art. 23 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 23. Informacja o osobie, o której mowa w art. 20 ust. 1–1e, oraz infor-

macja o podmiocie zbiorowym, o której mowa w art. 20 ust. 2, 
stanowi zaświadczenie w rozumieniu przepisów działu VII Ko-
deksu postępowania administracyjnego.”; 

22)   w art. 24: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Za wydanie z Rejestru informacji o osobie pobiera się opłatę stanowią-
cą dochód budżetu państwa. Od uiszczenia opłaty zwolnione są pod-
mioty wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1–9 i 11 oraz organy centralne 
państw członkowskich Unii Europejskiej występujące o wydanie in-
formacji dla celów prowadzonego postępowania karnego lub admini-
stracyjnego.”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
„2a. Nie pobiera się opłaty od wydania ponownej informacji z Rejestru, o 

której mowa w art. 21b.”, 
c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość 
oraz sposób uiszczania i zwrotu opłat, o których mowa w ust. 1 i 2, ma-
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jąc na uwadze faktyczne koszty wydania informacji oraz możliwość 
uzyskania informacji z Rejestru drogą elektroniczną.”. 

 
Art. 2. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2012 r., z wyjątkiem: 
1) art. 1 pkt 12, który wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogło-

szenia; 
2) art. 1 pkt 16 lit. a oraz lit. d–g, pkt 17, pkt 18 lit. b, pkt 19, pkt 21 oraz 

pkt 22 lit. c, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. 
 
 



ffi
Minister Spraw Zagra

DPUE - szo +t8
sH- ̂ 888

nicznych

- tttna/f

Warszawa, 13 sierpnia 201 1 r.

dot.: SPC-015-64ll l z 18.08.2011 r.

Pan Ryszard Kalisz
Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości
i Praw Człowieka
Sej m Rzeczypospolitej Polskiej

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o unianie ustawy o
Krajowym Rejestrze Karnym ujętego w sprawozdaniu Komisji Sprawiedliwości i Praw
Człowieka (druk sejmowy nr 4562) wyrażona na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 3 ustawy z
dnia 4 września t997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz.
437 z p6źn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 i art. 54 ust. 1 Regulaminu Sejmu przez
ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej

Szanowny P anie Przewo dniczący,

w związku z przedłozonym sprawozdaniem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieką o
rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (druk sejmowy
nr 4562) pozwalam sobie wyrazic ponizsząopinię.

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Z poważaniem

Do wiadomości:

Pan Krzyszto f Kwiatkowski
Minister Sprawiedliwości


