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§ 1. Wysokość opłaty za udzielenie informacji z rejestru 
skazanych, zwanej dalej "opłatą", dotyczącej jednej osoby 
wynosi 200.000 zł. 

§ 2. Nie uiszczają opłaty : 

1) organy państwowe oraz inne jednostki organizacyjne 
lub zakłady będące jednostkami budżetowymi, a także 
działające przy zakładach karnych i aresztach śledczych 
oraz zakładach poprawczych i schroniskach dla nielet
nich - przedsiębiorstwa państwowe i gospodarstwa 
pomocnicze, 

2) gminy i związki gmin, stowarzyszenia działające na 
podstawie ustawy o stowarzyszeniach, do których za
dań statutowych należy prowadzenie działalności cha
rytatywnej , oraz inne organizacje społeczne prowadzące 
działalność charytatywną, 

3) uprawnione do zasięgania informacji z rejestru władze 
państw obcych, jeżeli zawarta w tej sprawie umowa 
międzynarodowa przewiduje zwolnienie od opłat, 
a w razie braku umowy - pod warunkiem wzajemno
ści. 

§ 3. 1. Opłaty, o których mowa w § 1, uiszcza się 
w znakach opłaty sądowej, naklejając je na pierk szej stronie 
zapytania o karalność . 

2. W wypadku nieuiszczenia należnej opłaty, rejestr nie 
udziela informacji . 

§ 4. 1. Uiszczający opłatę znakami opłaty sądowej nie 
może znaków kasować. Znaki przez niego skasowane nie 
będą przyjmowane. 

2. Znaki opłaty sądowej kasuje upoważniony pracow
nik niezwłocznie po przyjęciu zapytania o karalność. 

3. Znaki opłaty sądowej kasuje się przez przekreślenie 
ich na krzyż, tak aby końce kresek przechodziły na papier, na 
którym naklejono znaki. Na każdym ze znaków wpisuje się 
datę skasowania, a obok znaków - sumę, na którą znaki 
skasowano, oraz umieszcza się podpis kasującego . 

§ 5. 1. Pracownik, który przy załatwianiu sprawy do
strzeże znak opłaty sądowej nie przyklejony lub nie skasowa
ny, obowiązany jest zawiadomić o tym pracownika upoważ
nionego do kasowania znaków opłaty sądowej. 

2. W wypadku gdy istnieje podejrzenie, że znaki opłaty 
sądowej są sfałszow~le lub powtórnie użyte - znaków nie 
należy kasować, lecz bezzwłocznie zawiadomić o tym kiero
wnika Centralnego Rejestru Skazanych. 

§ 6. Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 23 lipca 1986 r. w sprawie określenia wysokości opłaty 
za udzielenie informacji z rejestru skazanych i zasad jej 
uiszczan ia (Dz. U. Nr 29, poz. 144 i z 1987 r. Nr 25, poz. 142) . 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 8 wrześ
nia 1993 r. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAWIEDLIWOŚCI I OBRONY NARODOWEJ 

z dnia 30 sierpnia 1993 r. 

w sprawie prowadzenia rejestru osób prawomocnie skazanych, udzielania informacji z rejestru oraz trybu 
zbierania danych w postępowaniu karnym dotyczących tych osób. 

Na podstawie art. 27 § 1 pkt 1 i 2 oraz § 2 ustawy z dn ia 20 
czerwca 1985 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych 
(Dz. U. z 1990 r. Nr 23, poz. 138, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 
306 i Nr 89, poz. 517, z 1991 r. Nr 55, poz. 234 i Nr 100, poz. 
443 oraz z 1993 r. Nr 47, poz. 213). art. 275 § 2 Kodeksu 
postępowania karnego, art. VI § 2 Przepisów wprowadzają
cych Kodeks postępowania karnego oraz w związku z art. 
173 ustawy karnej skarbowej z dnia 26 października 1971 r. 
(Dz. U. z 1984 r. Nr 22, poz. 103, z 1985 r. Nr 23, poz. 100, 
z 1990 r. Nr 14, poz. 84 i Nr 86, poz. 503, z 1991 r. Nr 100, 
poz. 442 i Nr 107, poz. 458 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i Nr 
68, poz. 341) zarządza się, co następuje : 

§ 1. Rozporządzenie określa urząd prowadzący rejestr 
skazanych, sposób prowadzenia tego rejestru oraz podmioty 
uprawnione do otrzymywania informacji z rejestru, a także 
tryb zbierania w postępowaniu karnym danych dotyczących 
osób prawomocnie skazanych . 

§ 2. 1. Rejestr osób prawomocnie skazanych jest pro
wadzony przez Centralny Rejestr Skazanych, stanowiący 
komórkę organizacyjną Ministerstwa Sprawiedliwości , zwa
ny dalej rejestrem. 

2. Rejestr działa również za pośrednictwem punktów 
informacyjnych utworzonych przy niektórych sądach woje
wódzkich, określonych w załączniku do rozporządzenia . 

§ 3. Podstawę informacji objętych rejestrem stanowią 
karty karne i zawiadomienia sporządzane przez sądy i proku
ratury oraz zawiadomienia sporządzane przez inne upraw
nione organy państwowe . 

§ 4. Rejestracji podlegają : 

1) prawomocne wyroki, którymi orzeczono kary za prze
stępstwa lub za przestępstwa skarbowe, z wyjątkiem 
wyroków w sprawach o przestępstwa ścigane z oskar
żenia prywatnego, w których orzeczono karę pozbawie
nia wolności poniżej 6 miesięcy lub karę łagodniejszego 
rodzaju, chyba że postępowanie toczyło się z urzędu , 

2) prawomocne orzeczenia o warunkowym umorzeniu po
stępowania, 

3) prawomocne wyroki sądów państw obcych wykonywa
ne w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy 
międzynarodowej , z uwzględnieniem zmian dokona
nych przez sąd polski, 

4) prawomocne wyroki sądów państw obcych nie wyko
nywane w Rzeczypospolitej Polskiej. którymi orzeczono 
wobec obywateli polskich karę pozbawienia wolności 
powyżej 6 miesięcy. 

§ 5. 1. Rejestracja orzeczeń określonych w § 4 następu
je na podstawie karty karnej sporządzonej przez sąd, który 
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wydał orzeczenie w pierwszej instancji , lub przez prokurato
ra, który wydał postanowienie o warunkowym umorzeniu 
postępowania. 

2. Karta karna zawiera: nazwisko, imiona, datę i miejsce 
urodzenia, imiona rodziców, nazwisko panieńskie matki, 
nazwisko przybrane, miejsce zamieszkania, zawód, obywate
lstwo osoby, której karta dotyczy, a także datę wydania i datę 
uprawomocn ienia się orzeczenia, informację, za jakie prze
stępstwa i na jaką karę osoba ta została skazana lub w spra
wie o jakie przestępstwo postępowanie warunkowo umorzo
no, oraz inne dane dotyczące orzeczenia. 

3. Kartę karną sporządza się niezwłocznie po uprawo
mocnieniu s ię orzeczenia i przesyła do rejestru. 

§ 6. 1. Poza danymi, o których mowa w § 5 ust. 2, 
rejestracji podlegają informacje o: 

1) rozesłaniu listów gończych, 

2) zarządzeniu wykonania warunkofvo zawieszonej kary 
pozbawienia wolności, 

3) zamianie kary ograniczenia wolności na zastępczą karę 
grzywny lub zastępczą karę pozbawienia wolności , 

4) zawieszeniu wykonania zastępczej kary pozbawienia 
wolności , 

5) warunkowym przedterminowym zwolnieniu i odwoła
niu takiego zwolnienia, 

6) wykonaniu kary, 

7) zwolnieniu z odbycia reszty kary ograniczenia wolności 
lub kary dodatkowej. 

8) umorzeniu grzywny, 

9) zamian ie kary pozbawienia wolności na grzywnę, 

10) zamianie grzywny na zastępczą karę pozbawienia wol 
ności , 

11) zamian ie kary śmierci na karę 251at pozbawienia wolno
ści , 

12) umorzeniu postępowania wykonawczego, 

13) orzeczeniu w toku wykonywania środka poprawczego 
o warunkowym zawieszeniu wykonania kary albo o od
stąpieniu od jej wykonania w części lub w całości, 
a także o odstąpieniu od wykonania kary ograniczenia 
wolności po wykonaniu środka poprawczego, 

14) niewykonaniu kary po zwolnieniu skazanego ze szpitala 
psychiatrycznego, zakładu lecznictwa odwykowego lub 
innego odpowiedniego zakładu oraz w innych wypad
kach wskazanych w ustawie, 

15) zastosowaniu łaski lub amnestii albo zarządzeniu wyko 
nania kary darowanej lub złagodzonej . 

2. Dane, o których mowa w ust. 1, rejestruje się w karcie 
karnej na podstawie zawiadomień nadsyłanych przez: 

1) zakłady karne - o wykonaniu zasadniczej i zastępczej 
kary pozbawienia wolności, kary aresztu wojskowego 
oraz kary śmierci, 

2) sądy pierwszej instancji , sądy penitencjarne, sądy ro 
dzinne i prokuratury - odpowiednio w pozostałych 
wypadkach. 

§ 7. Karty karne usuwa się z rejestru : 

1) po upływie 10 lat od wykonania lub darowania kary 
pozbawienia wolności albo od przedawnienia jej wyko
nania, 

2) po upływie 5 lat od wykonania lub darowania kary 
ograniczenia wolności , grzywny lub kary dodatkowej 
orzeczonej w myśl art. 55 lub 56 Kodeksu karnego albo 
od przedawnienia jej wykonania, 

3) w razie otrzymania z sądu zawiadomienia o zarządzeniu 
zatarcia skazania na podstawie art. 111 § 2 lub art. 302 
Kodeksu karnego, 

4) jeżeli dotyczą skazania za czyn, który według nowej 
ustawy nie jest już zabroniony pod groźbą kary. 

§ 8. 1. Jeżel i obok kary zasadniczej orzeczono karę 
dodatkową wymienioną wart. 38 pkt 1-4 Kodeksu karnego 
lub wart. 13 pkt 1 i 2 ustawy karnej skarbowej. kartę karną 
usuwa się z rejestru po upływie okresów wymienionych 
w § 7, l i cząc od wykonania lub darowania zarówno kary 
zasadniczej. jak i dodatkowej albo od przedawnien ia ich 
wykonania . 

2. Kartę karną osoby skazanej za dwa lub więcej prze
stępstw (art. 112 Kodeksu karnego) usuwa się z rejestru po 
upływie okresów przewidzianych do zatarcia wszystkich 
zarejestrowanych skazań . 

§ 9. 1. W razie skazania na ka rę pozbawienia wolności 
z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, kartę karną 
usuwa się z rejestru , jeżeli w ciągu 6 miesięcy od zakończenia 
okresu próby nie wpłynęło zawiadomienie o zarządzeniu 
wykonania orzeczonej kary, a jeżel i obok tej kary orzeczono 
karę dodatk~wą lub grzywnę - nie wcześniej niż po otrzy
maniu zawiadomienia o wykonaniu tych kar. 

2. Kartę karną zawierającą informację o warunkowym 
umorzeniu postępowania usuwa się z rejestru po upływie 
3 miesięcy od zakończenia okresu próby. 

3. Karty karne usuwa się równ ież z rejestru , jeżeli 
otrzymano zawiadomienie o: 

1) zatarciu skazania w drodze łaski lub na podstawie 
amnestii, a także po upływie 6 m ies ięcy od przewidzia
nego przez amnestię terminu do podjęcia postępowania 
umorzonego na jej podstawie, 

2) przywróceniu terminu do zaskarżen i a orzeczenia stano
wiącego podstawę rejestracji albo o uchyleniu takiego 
orzeczenia w trybie rewizji nadzwyczajnej lub na skutek 
wznowienia postępowania , 

3) podjęciu warunkowo umorzonego postępowania lub 
postępowania umorzonego na podstawie amnestii, 

4) zwolnieniu od kary ograniczenia wolności lub od kary 
pozbawienia wolności (art. 301 § 3 Kodeksu karnego). 

5) uznaniu za nieważne orzeczenia stanowiącego pod
stawę rejestracj i, 

6) śmierc i skazanego. 

4. Zawiadomienia, o których mowa w ust. 1 i 3, sporzą
dzają odpowiednio sądy lub prokuratury i przesyłają nie
zwłocznie do rejestru . 

§ 10. I nformację o rozesłaniu listów gończych usuwa 
się z rejestru po otrzymaniu z sądu lub prokuratury zawiado
mienia o ich odwołaniu . 

§ 11. Rejestr jest obowiązany niezwłocznie poinformo
wać właściwe sądy lub prokuratury o ponownym skazan iu 
osób, wobec których warunkowo umorzono postępowanie, 
warunkowo zawieszono wykonanie kary lub które warun
kowo przedterminowo zwolniono, jak również w wypadkach 
gdy z przepisów o amnestii wynika, że skazanie może mieć 
wpływ na jej stosowanie. 

§ 12. 1. Informacji z rejestru udziela się na zapytania 
sądów, prokuratur i innych organów uprawnionych do 
prowadzenia postępowan ia karnego, w związku z prowa
dzonym postępowaniem . 






