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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 27 marca 2001 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu przej´cia danych osobowych przez Krajowy Rejestr Karny lub likwida-
cji danych osobowych zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Skazanych i Centralnym Rejestrze Nieletnich.

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja
2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 50,
poz. 580) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Zasoby danych osobowych oraz informacji
zgromadzonych w kartotekach i systemie informatycz-
nym Centralnego Rejestru Skazanych na podstawie
rozporzàdzenia Ministrów SprawiedliwoÊci i Obrony
Narodowej z dnia 30 sierpnia 1993 r. w sprawie prowa-
dzenia rejestru osób prawomocnie skazanych, udziela-
nia informacji z rejestru oraz trybu zbierania danych
w post´powaniu karnym dotyczàcych tych osób (Dz. U.
Nr 82, poz. 388) podlegajà przej´ciu przez Krajowy Re-
jestr Karny, z wy∏àczeniem teczek informacyjnych recy-
dywistów i prawomocnych wyroków sàdów paƒstw
obcych niewykonywanych w Rzeczypospolitej Pol-

skiej, którymi orzeczono wobec obywateli polskich ka-
r´ pozbawienia wolnoÊci powy˝ej 6 miesi´cy.

2. Zasoby danych osobowych oraz informacji, któ-
re nie podlegajà przej´ciu przez Krajowy Rejestr Karny,
likwiduje si´ poprzez ich zniszczenie na podstawie
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie ar-
chiwalnym i archiwach (Dz. U. Nr 38, poz. 173, z 1989 r.
Nr 34, poz. 178, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156,
poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 141, poz. 943,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 155, poz. 1016 oraz
z 2000 r. Nr 48, poz. 546 i Nr 120, poz. 1268).

§ 2. 1. Zasoby danych osobowych oraz informacji
zgromadzonych w kartotekach i systemie informatycz-
nym Centralnego Rejestru Nieletnich na podstawie
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rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci z dnia
22 sierpnia 1996 r. w sprawie zasad gromadzenia da-
nych dotyczàcych Êrodków wychowawczych i popraw-
czych stosowanych wobec nieletnich oraz sposobu
udzielania informacji sàdom i prokuraturom o tych
Êrodkach (Dz. U. Nr 107, poz. 509) podlegajà przej´ciu
przez Krajowy Rejestr Karny.

2. Zasoby informacji zgromadzone w systemie in-
formatycznym zawierajàce dane statystyczne podlega-
jà likwidacji poprzez ich usuni´cie ze zbioru informa-
tycznego.

§ 3. Przej´cie danych, o których mowa w § 1 ust. 1
i § 2 ust. 1, nast´puje na podstawie protoko∏ów sporzà-
dzonych przez powo∏anà do tego komisj´, zatwierdzo-
nych przez dyrektora Biura Informacyjnego Krajowego
Rejestru Karnego.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
22 czerwca 2001 r.

Minister SprawiedliwoÊci: w z. W. Jasiƒski


