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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 1 czerwca 2001 r.

w sprawie udzielania informacji o osobach na podstawie danych osobowych zgromadzonych 
w Krajowym Rejestrze Karnym.

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 24 maja 2000 r.
o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 50, poz. 580 
i z 2001 r. Nr 56, poz. 579) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady,
sposób i tryb udzielania informacji o osobach, na pod-
stawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze
Karnym, a tak˝e okreÊla wzór zapytania o udzielenie in-
formacji o osobie oraz wzór formularza informacji
o osobie.

§ 2. Informacji o osobach, których dane osobowe
zgromadzone zosta∏y w Krajowym Rejestrze Karnym,
zwanym dalej „Rejestrem”, udziela si´ na:

1) wniosek — osobie, której dane osobowe znajdujà
si´ w zbiorach danych zgromadzonych w Reje-
strze,

2) zapytanie — podmiotom wymienionym w art. 6
ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze
Karnym, zwanej dalej „ustawà”.
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§ 3. 1. Zapytanie lub wniosek o udzielenie informa-
cji o osobie z Rejestru kieruje si´ do Biura Informacyj-
nego Krajowego Rejestru Karnego, zwanego dalej
„biurem informacyjnym”, lub jego punktów informa-
cyjnych dzia∏ajàcych przy niektórych sàdach po-
wszechnych, okreÊlonych w za∏àczniku nr 1 do rozpo-
rzàdzenia.

2. Dane osobowe osoby, której zapytanie lub wnio-
sek dotyczy, ustala si´ na podstawie dowodu osobiste-
go lub innego dokumentu pozwalajàcego na ustalenie
to˝samoÊci tej osoby.

3. Zapytanie sporzàdza si´ oddzielnie dla ka˝dej
osoby.

§ 4. 1. W przypadkach niecierpiàcych zw∏oki,
zw∏aszcza gdy ma to znaczenie dla toczàcego si´ po-
st´powania lub wykonania czynnoÊci przez uprawnio-
ny organ, informacje o osobach z Rejestru mogà byç
udzielane przez biuro informacyjne za pomocà urzà-
dzeƒ s∏u˝àcych do automatycznego ich przekazywa-
nia.

2. Informacja o osobie z Rejestru wysy∏ana za po-
mocà urzàdzeƒ, o których mowa w ust. 1, uwzgl´dnia
takie same dane oraz taki sam uk∏ad, jaki posiada for-
mularz informacji o osobie z Rejestru.

§ 5. Urzàdzenia s∏u˝àce do automatycznego przeka-
zywania informacji o osobach z Rejestru wyposa˝a si´
w systemy zabezpieczeƒ przed dost´pem osób nie-
uprawnionych do tych urzàdzeƒ i przesy∏anych danych
oraz wykorzystywaniem ich przez osoby nieuprawnio-
ne, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§ 6. 1. Zapytania i wnioski o udzielenie informacji
o osobach z Rejestru, po wp∏yni´ciu do biura informa-
cyjnego, podlegajà sprawdzeniu co do zgodnoÊci z wy-
maganiami ustalonymi w ustawie.

2. Nie udziela si´ informacji, je˝eli zapytanie lub
wniosek zawiera braki.

§ 7. Udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub wnio-
sek polega na sporzàdzeniu informacji o osobie z Reje-

stru, zgodnie z rodzajem i zakresem danych obj´tych
zapytaniem lub wnioskiem.

§ 8. 1. Po wp∏yni´ciu zapytania lub wniosku zawar-
te w nich dane osobowe porównuje si´ z danymi oso-
bowymi zgromadzonymi w kartotekach i bazie danych
systemu informatycznego Rejestru. Po ustaleniu zgod-
noÊci tych danych sporzàdza si´ informacj´ o osobie.

2. W przypadku stwierdzenia rozbie˝noÊci pomi´-
dzy danymi osobowymi zgromadzonymi w Rejestrze
a danymi osobowymi zawartymi w zapytaniu lub
wniosku, je˝eli nie budzà one wàtpliwoÊci co do to˝sa-
moÊci osoby, informacja o osobie z Rejestru zawiera
wykaz tych rozbie˝noÊci.

§ 9. Informacja o osobie z Rejestru, przed przekaza-
niem podmiotowi zapytujàcemu lub wnioskodawcy,
podlega kontroli pod wzgl´dem jej kompletnoÊci. Kon-
trol´ przeprowadza osoba upowa˝niona przez dyrekto-
ra biura informacyjnego.

§ 10. OkreÊla si´ wzór formularza:

1) zapytania o udzielenie informacji o osobie, stano-
wiàcy za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia,

2) informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego,
stanowiàcy za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

§ 11. 1. Je˝eli dane osobowe osoby, której dotyczy
zapytanie lub wniosek, sà zgromadzone w Rejestrze,
informacji o osobie z Rejestru udziela si´ na formula-
rzu, o którym mowa w § 10 pkt 2. Do informacji za∏àcza
si´ nades∏ane zapytanie lub wniosek.

2. Je˝eli dane osobowe osoby, której dotyczy zapy-
tanie lub wniosek, nie sà zgromadzone w Rejestrze, za-
pytanie lub wniosek zwraca si´ podmiotowi zapytujà-
cemu lub wnioskodawcy z adnotacjà „NIE FIGURUJE”.

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

Minister SprawiedliwoÊci: L. Kaczyƒski
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 1 czerwca 2001 r. (poz. 618)

Za∏àcznik nr 1

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO
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Za∏àcznik nr 2
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Za∏àcznik nr 3
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