
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 24 marca 2016 r. 

Poz. 390 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 18 marca 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego 

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1036 

i 1629) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie opłat za wydanie informacji 

z Krajowego Rejestru Karnego (Dz. U. poz. 861) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. 1. Wnoszący opłatę w formie znaków opłaty sądowej dołącza do wniosku lub zapytania albo przedstawia 

pracownikowi przyjmującemu wniosek lub zapytanie znak opłaty sądowej wygenerowany w systemie teleinforma-

tycznym Ministerstwa Sprawiedliwości obsługującym znaki opłaty sądowej. 

2. Skasowanie znaku opłaty sądowej przez pracownika upoważnionego do wydania informacji o osobie lub 

o podmiocie zbiorowym odbywa się w systemie teleinformatycznym Ministerstwa Sprawiedliwości obsługującym 

znaki opłaty sądowej, przez nadanie znakowi opłaty sądowej statusu „wykorzystany” po udzieleniu informacji. 

3. Znak opłaty sądowej może być skasowany jeden raz. 

4. Po skasowaniu znaku opłaty sądowej nośnik informacji, na którym ten znak został zapisany, jest zwracany 

wnoszącemu opłatę wraz z udzieloną informacją z Rejestru. 

5. Pracownik upoważniony do wydania informacji o osobie lub o podmiocie zbiorowym, po udzieleniu infor-

macji, zamieszcza na wniosku lub zapytaniu podpis oraz adnotację, w której stwierdza wysokość i datę pobrania 

opłaty.”. 

§ 2. Do sposobu wnoszenia opłat w formie znaków opłaty sądowej wydanych na podstawie wzoru określonego 

w § 14 ust. 1–3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat 

sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. poz. 199, z 2008 r. poz. 517, z 2009 r. poz. 1747, z 2011 r. poz. 1775 oraz 

z 2015 r. poz. 66) stosuje się przepisy § 5 rozporządzenia, zmienianego w § 1, w brzmieniu dotychczasowym. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2016 r. 

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro 




