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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 11 czerwca 2001 r.

w sprawie okreÊlenia sposobu i trybu sporzàdzania oraz dostarczania do Krajowego Rejestru Karnego 
kart rejestracyjnych i zawiadomieƒ o zmianach ewidencyjnych.

Na podstawie art. 12 ust. 3 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 na-
st´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla sposób i tryb sporzà-
dzania oraz dostarczania do Krajowego Rejestru Kar-
nego kart rejestracyjnych i zawiadomieƒ o zmianach
ewidencyjnych, a tak˝e wzory tych kart i zawiadomieƒ.

§ 2. 1. Organy obowiàzane na podstawie ustawy
z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym do
sporzàdzania kart rejestracyjnych i zawiadomieƒ
o zmianach ewidencyjnych, zwanych dalej „zawiado-
mieniami”, przesy∏ajà karty rejestracyjne i zawiado-
mienia niezw∏ocznie po ich sporzàdzeniu do Krajowe-
go Rejestru Karnego, zwanego dalej „Rejestrem”.

2. Karty rejestracyjne i zawiadomienia przesy∏a si´
za poÊrednictwem poczty przesy∏kà poleconà, za po-
Êrednictwem funkcjonariusza organu wysy∏ajàcego al-
bo w inny sposób przewidziany odr´bnymi przepisami
prawa.

3. Karty rejestracyjne i zawiadomienia sporzàdza
si´ pismem drukowanym.

4. Karty rejestracyjne i zawiadomienia opatruje si´
piecz´cià urz´dowà organu uprawnionego do ich spo-
rzàdzania.

§ 3. 1. Ustala si´ nast´pujàce karty rejestracyjne:

1) karta rejestracyjna karna,

2) karta rejestracyjna nieletniego.

2. Wzory karty rejestracyjnej karnej i karty rejestra-
cyjnej nieletniego okreÊlajà za∏àczniki nr 1 i 2 do rozpo-
rzàdzenia.

§ 4. Ustala si´ nast´pujàce zawiadomienia:

1) zawiadomienie w post´powaniu karnym,

2) zawiadomienie o zawieszeniu wykonania kary po-
zbawienia wolnoÊci, w trybie art. 152 Kodeksu kar-
nego wykonawczego,

3) zawiadomienie o osobie pozbawionej wolnoÊci,

4) zawiadomienie w post´powaniu w sprawach nie-
letnich,

5) zawiadomienie o umieszczeniu lub zwolnieniu nie-
letniego ze schroniska dla nieletnich,

6) zawiadomienie o rozes∏aniu oraz odwo∏aniu listu
goƒczego,

7) zawiadomienie o zastosowaniu oraz uchyleniu
tymczasowego aresztowania.

§ 5. 1. Na druku zawiadomienia w post´powaniu
karnym umieszcza si´ informacje o:

1) orzeczonych karach, Êrodkach karnych lub Êrod-
kach zabezpieczajàcych,

2) zarzàdzeniu wykonania warunkowo zawieszonej
kary pozbawienia wolnoÊci, ograniczenia wolnoÊci
lub grzywny,

3) odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolnoÊci,

4) zawieszeniu wykonania zast´pczej kary pozbawie-
nia wolnoÊci,

5) zamianie kary ograniczenia wolnoÊci na zast´pczà
kar´ grzywny lub zast´pczà kar´ pozbawienia wol-
noÊci,

6) zwolnieniu z odbycia reszty kary ograniczenia wol-
noÊci,

7) podj´ciu warunkowo umorzonego post´powania
karnego w sprawach o przest´pstwa lub przest´p-
stwa skarbowe,

8) zamianie grzywny na zast´pczà kar´ pozbawienia
wolnoÊci albo na prac´ spo∏ecznie u˝ytecznà,

9) wykonaniu kary ograniczenia wolnoÊci,

10) wykonaniu grzywny,

11) wykonaniu Êrodków karnych, z wyjàtkiem Êrodków
karnych okreÊlonych w art. 39 pkt 5 Kodeksu karne-
go, w art. 22 § 2 pkt 1 Kodeksu karnego skarbowe-
go oraz w art. 28 § 1 pkt 4 Kodeksu wykroczeƒ,

12) rozpocz´ciu, zakoƒczeniu i miejscu wykonywania
Êrodków zabezpieczajàcych, o których mowa
w art. 93—98 Kodeksu karnego, oraz o uchyleniu
lub wykonaniu pozosta∏ych Êrodków zabezpiecza-
jàcych,

13) wykonaniu przez podmiot odpowiedzialny posi∏ko-
wo kary grzywny lub Êrodka karnego Êciàgni´cia
równowartoÊci pieni´˝nej przepadku przedmiotów,

14) umorzeniu post´powania wykonawczego,

15) uchyleniu prawomocnego orzeczenia w wyniku ka-
sacji,

16) zastosowaniu amnestii,

17) u∏askawieniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej,

18) wznowieniu post´powania sàdowego zakoƒczone-
go prawomocnym orzeczeniem odnotowanym
w Rejestrze,

19) stwierdzeniu niewa˝noÊci prawomocnego orzecze-
nia sàdu odnotowanego w Rejestrze,



20) przywróceniu terminu do zaskar˝enia orzeczenia
odnotowanego w Rejestrze,

21) zarzàdzeniu zatarcia skazania,

22) Êmierci osoby, której dane osobowe zgromadzono
w Rejestrze,

23) przerwie wykonania kary pozbawienia wolnoÊci,

24) warunkowym zwolnieniu i odwo∏aniu takiego zwol-
nienia.

2. Zawiadomienie w post´powaniu karnym, zawie-
rajàce informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1—22,
przesy∏a do Rejestru sàd pierwszej instancji wykonujà-
cy orzeczenie.

3. Zawiadomienie w post´powaniu karnym, zawie-
rajàce informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 23 
lub 24, oraz o umorzeniu post´powania wykonawcze-
go w takich sprawach przesy∏a do Rejestru sàd peni-
tencjarny.

4. Wzór druku zawiadomienia, o którym mowa
w ust. 1, okreÊla za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.

§ 6. 1. Na druku zawiadomienia o zawieszeniu wy-
konania kary pozbawienia wolnoÊci, w trybie art. 152
Kodeksu karnego wykonawczego, umieszcza si´ infor-
macje o tym zawieszeniu.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesy-
∏a do Rejestru sàd pierwszej instancji wykonujàcy orze-
czenie.

3. Wzór druku zawiadomienia, o którym mowa
w ust. 1, okreÊla za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.

§ 7. 1. Na druku zawiadomienia o osobie pozbawio-
nej wolnoÊci umieszcza si´ informacje o rozpocz´ciu,
zakoƒczeniu oraz miejscu wykonywania kar do˝ywot-
niego pozbawienia wolnoÊci, 25 lat pozbawienia wol-
noÊci, pozbawienia wolnoÊci, aresztu wojskowego
oraz aresztu.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesy-
∏a do Rejestru Dyrektor Generalny S∏u˝by Wi´ziennej.

3. Wzór druku zawiadomienia, o którym mowa
w ust. 1, okreÊla za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia.

§ 8. 1. Na druku zawiadomienia w post´powaniu
w sprawach nieletnich umieszcza si´ informacje o:

1) zarzàdzeniu wykonania warunkowo zawieszonego
umieszczenia w zak∏adzie poprawczym lub kary
orzeczonej w miejsce zak∏adu poprawczego,

2) warunkowym zwolnieniu z zak∏adu poprawczego
i odwo∏aniu takiego zwolnienia,

3) warunkowym odstàpieniu od wykonania orzecze-
nia o umieszczeniu w zak∏adzie poprawczym,

4) zmianie lub uchyleniu Êrodka wychowawczego
oraz leczniczo-wychowawczego,

5) przerwaniu lub odroczeniu wykonywania Êrodków
wychowawczych lub poprawczych,

6) odstàpieniu od stosowania orzeczonego Êrodka
wychowawczego,

7) powo∏aniu nieletniego do zasadniczej s∏u˝by woj-
skowej lub s∏u˝by zast´pczej,

8) wykonaniu Êrodka zabezpieczajàcego — przepadku
przedmiotów, orzeczonego na podstawie art. 43 § 1
pkt 5 Kodeksu karnego skarbowego.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesy-
∏a do Rejestru sàd rodzinny.

3. Wzór druku zawiadomienia, o którym mowa
w ust. 1, okreÊla za∏àcznik nr 6 do rozporzàdzenia.

§ 9. 1. Na druku zawiadomienia o umieszczeniu lub
zwolnieniu nieletniego ze schroniska dla nieletnich
umieszcza si´ informacje o tym umieszczeniu lub zwol-
nieniu.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesy-
∏a do Rejestru sàd rodzinny albo sàd orzekajàcy
w pierwszej instancji w sprawie nieletniego, w trybie
art. 10 § 2 Kodeksu karnego.

3. Wzór druku zawiadomienia, o którym mowa
w ust. 1, okreÊla za∏àcznik nr 7 do rozporzàdzenia.

§ 10. 1. Na druku zawiadomienia o rozes∏aniu oraz
odwo∏aniu listu goƒczego umieszcza si´ informacje
o tym rozes∏aniu i odwo∏aniu.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, przesy-
∏a do Rejestru sàd pierwszej instancji wykonujàcy orze-
czenie, a je˝eli postanowienie o poszukiwaniu podej-
rzanego listem goƒczym wyda∏ prokurator — prokura-
tor.

3. Wzór druku zawiadomienia, o którym mowa
w ust. 1, okreÊla za∏àcznik nr 8 do rozporzàdzenia.

§ 11. 1. Na druku zawiadomienia o zastosowaniu
oraz uchyleniu tymczasowego aresztowania umiesz-
cza si´ informacje o:

1) zastosowaniu tymczasowego aresztowania,

2) uchyleniu tymczasowego aresztowania,

3) miejscu osadzenia tymczasowo aresztowanego.

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
przesy∏a do Rejestru sàd orzekajàcy o zastosowaniu
tymczasowego aresztowania.

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
przesy∏a do Rejestru sàd lub prokurator, który uchyli∏
tymczasowe aresztowanie.

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
przesy∏a do Rejestru Dyrektor Generalny S∏u˝by Wi´-
ziennej.

5. Wzór druku zawiadomienia, o którym mowa
w ust. 1, okreÊla za∏àcznik nr 9 do rozporzàdzenia.

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

Minister SprawiedliwoÊci: L. Kaczyƒski

Dziennik Ustaw Nr 63 — 4628 — Poz. 643



Dziennik Ustaw Nr 63 — 4629 — Poz. 643

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 11 czerwca 2001 r. (poz. 643)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR
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Za∏àcznik nr 5

WZÓR
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Za∏àcznik nr 6

WZÓR
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Za∏àcznik nr 7

WZÓR
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Za∏àcznik nr 8

WZÓR
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Za∏àcznik nr 9

WZÓR


