DZIENNIK USTAW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r.
Pozycja 130
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 25 stycznia 2012 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu sporządzania oraz dostarczania
do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień
Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2008 r. Nr 50,
poz. 292, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie sposobu i trybu sporządzania oraz
dostarczania do Krajowego Rejestru Karnego kart rejestracyjnych i zawiadomień (Dz. U. Nr 198, poz. 1928, z 2009 r.
Nr 134, poz. 1109 oraz z 2011 r. Nr 85, poz. 461) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
„10) zawiadomienie o przekazaniu kary do wykonania organowi sądowemu państwa członkowskiego Unii Europejskiej
lub o jej wykonaniu przez ten organ.”;
2) po § 12a dodaje się § 12b w brzmieniu:
„§ 12b. 1. Na druku zawiadomienia o przekazaniu kary do wykonania organowi sądowemu państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub o jej wykonaniu przez ten organ umieszcza się informacje o:
1) przekazaniu przez sąd polski orzeczenia do wykonania właściwemu organowi sądowemu państwa członkowskiego
Unii Europejskiej;
2) rodzaju i wymiarze przekazanej do wykonania kary, środków karnych, środków związanych z poddaniem sprawcy
próbie lub obowiązków;
3) dacie wykonania kary, środków karnych lub środków związanych z poddaniem sprawcy próbie;
4) przekazaniu do wykonania orzeczonego dozoru kuratora lub innej instytucji publicznej;
5) przekazaniu do wykonania orzeczonego przepadku;
6) umorzeniu postępowania wykonawczego;
7) podjęciu postępowania wykonawczego.
2. Zawiadomienie o przekazaniu kary do wykonania organowi sądowemu państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub o jej wykonaniu przez ten organ przekazuje do Krajowego Rejestru Karnego sąd, który wydał postanowienie
w przedmiocie wystąpienia o wykonanie orzeczenia.
3. Wzór zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 14 do rozporządzenia.”;
3) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
4) dodaje się załącznik nr 14 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Sprawiedliwości: J. Gowin
1)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 53, poz. 432 i Nr 168, poz. 1323, z 2010 r.
Nr 212, poz. 1385 i Nr 229, poz. 1497 oraz z 2011 r. Nr 240, poz. 1430 i 1432.
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Załączniki do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 25 stycznia 2012 r. (poz. 130)

Załącznik nr 1

Nazwa sądu
sporządzającego

(imię i nazwisko)

Potwierdzenie przez Krajowy Rejestr Karny
– Ministerstwo Sprawiedliwości
odbioru karty rejestracyjnej karnej
Sygnatura akt sprawy ……………………………..
…………………………………………………….

WZÓR
czniki do

KARTA REJESTRACYJNA KARNA

Numer PESEL
Sygnatura akt sprawy I instancji

Seria i nr dowodu tożsamości

...................................................

...…...……………………...……

Nazwisko rodowe ..........................................................................................................................................................................
Nazwisko (w tym przybrane) ......................................................................................................................................................
Imiona ...........................................................................................................................................................................................
Imię ojca .................................................................... Imię matki ……………........................................................................
Data urodzenia ........................................................... Nazwisko rodowe matki ………...........................................................
Miejsce urodzenia ….……….……………………… Obywatelstwo .......................................................................................
Miejsce zamieszkania ....................................................................................................................................................................
Zawód wyuczony i wykonywany .................................................................................................................................................
Wykonywanie funkcji posła/senatora/posła do Parlamentu Europejskiego/nie dotyczy*)
Oznaczenie sądu, który wydał orzeczenie .....................................................................................................................................
(województwo)

Data wydania
orzeczenia

Kwalifikacja prawna czynu
zabronionego oraz podstawa prawna
orzeczonych kar, środków karnych,
środków zabezpieczających, dozoru
kuratora, warunkowego umorzenia
postępowania karnego (art kk lub innej
ustawy)

Orzeczone kary, środki karne,
środki zabezpieczające, dozór
kuratora, warunkowe umorzenie
postępowania karnego

Data
uprawomocnienia się
orzeczenia

Wykonanie kary
zawieszono – okres próby

Warunkowe umorzenie –
okres próby

*) Niepotrzebne skreślić

Oznaczenie organu, który wydał orzeczenie przejęte do wykonania ……………………………………………………………
Państwo wydania orzeczenia ……………………… ……… …

………………………………………………………………

Sygnatura akt sprawy… ………… …… …… …………………… Data wydania orzeczenia …………………… …………*)
*) Wypełnić w przypadku przejęcia do wykonania orzeczenia państwa członkowskiego UE

Miejsce popełnienia czynu zabronionego

(miejscowość, powiat, województwo)

Data popełnienia czynu zabronionego

Czyn zabroniony został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich:
tak

nie**)

Osoba jest upoważniona do reprezentowania podmiotu zbiorowego, podejmowania w jego imieniu decyzji, sprawowania nadzoru
nad jego działalnością:
tak
nie**)
**) Niepotrzebne skreślić

pieczęć urzędowa
Data sporządzenia ……………………………

Podpis ……………………………………
(nazwisko, imię, stanowisko i podpis osoby
sporządzającej)
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Załącznik nr 2

WZÓR
Nazwa sądu
sporządzającego

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
KRAJOWY REJESTR KARNY W WARSZAWIE

ZAWIADOMIENIE
o przekazaniu kary do wykonania organowi sądowemu państwa członkowskiego
Unii Europejskiej lub o jej wykonaniu przez ten organ*)

Numer PESEL
Nazwisko rodowe ...........................................................................................................................................
Nazwisko (w tym przybrane) .........................................................................................................................
Imiona .............................................................................................................................................................
Imię ojca ......................................................................... Imię matki ..........................................................
Data urodzenia ................................................................ Nazwisko rodowe matki .....................................
Miejsce urodzenia .......................................................... Obywatelstwo .....................................................
Miejsce zamieszkania .....................................................................................................................................

*) Niepotrzebne skreślić.
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1.

Sąd skazujący:

2.

Sygnatura akt sprawy:

3.

Sąd przekazujący:

4.

Data wydania postanowienia w przedmiocie wystąpienia
o wykonanie orzeczenia:

5.

Państwo wykonania orzeczenia:

6.

Właściwy sąd lub inny organ państwa wykonania orzeczenia:

8.

Wymiar przekazanej do
wykonania kary, środka
karnego, środka związanego
z poddaniem sprawcy próbie
lub obowiązku

7.

Orzeczenie było już uprzednio przekazane do innego
państwa: tak  nie 
Rodzaj orzeczonej kary, środka karnego, środka związanego
z poddaniem sprawcy próbie lub obowiązku:

Kara:

9.

Data, z którą
wykonano karę, środek
karny lub środek
związany z poddaniem
sprawcy próbie

Środki karne lub obowiązki orzeczone przy karze:
Kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej
wykonania:
Środki karne lub obowiązki orzeczone przy karze pozbawienia
wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania:

Orzeczenie o warunkowym umorzeniu postępowania karnego:

Obowiązki, świadczenia lub zakazy orzeczone przy warunkowym
umorzeniu postępowania karnego:
Samoistnie orzeczony środek karny:

Orzeczenie o warunkowym zwolnieniu:

Obowiązki orzeczone przy warunkowym zwolnieniu:
10.

Dozór kuratora lub innej instytucji publicznej:

11.

Przepadek:

12.

Data wydania postanowienia o umorzeniu postępowania
wykonawczego:
Data wydania postanowienia o podjęciu postępowania
wykonawczego:

13.

pieczęć urzędowa

Data sporządzenia …………………

Podpis ……………………………………..
(nazwisko, imię, stanowisko i podpis osoby sporządzającej)

