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Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Tworzy si´ Krajowy Rejestr Karny, zwany
dalej „Rejestrem”.

2. W Rejestrze gromadzi si´ dane o osobach:

1) prawomocnie skazanych za przest´pstwa lub prze-
st´pstwa skarbowe,

2) przeciwko którym prawomocnie warunkowo umo-
rzono post´powanie karne w sprawach o przest´p-
stwa lub przest´pstwa skarbowe,

3) przeciwko którym prawomocnie umorzono post´-
powanie karne w sprawach o przest´pstwa lub
przest´pstwa skarbowe na podstawie amnestii,

4) prawomocnie skazanych przez sàdy paƒstw ob-
cych, wobec których kara lub Êrodek karny wyko-
nywane sà w Rzeczypospolitej Polskiej,

5) wobec których prawomocnie orzeczono Êrodki za-
bezpieczajàce w sprawach o przest´pstwa lub
przest´pstwa skarbowe, 

6) nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono
Êrodki wychowawcze, poprawcze lub leczniczo-
-wychowawcze albo którym wymierzono kar´ na
podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy z dnia 26 paê-
dziernika 1982 r. o post´powaniu w sprawach nie-
letnich (Dz. U. Nr 35, poz. 228, z 1992 r. Nr 24,
poz. 101, z 1995 r. Nr 89, poz. 443, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i z 2000 r. Nr 12,
poz. 136), zwanej dalej „ustawà o post´powaniu
w sprawach nieletnich”,

7) prawomocnie skazanych za wykroczenia na kar´
aresztu,

8) poszukiwanych listem goƒczym,

9) tymczasowo aresztowanych,

10) nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nie-
letnich.

Art. 2. 1. Rejestr prowadzi podleg∏a Ministrowi
SprawiedliwoÊci jednostka bud˝etowa pod nazwà
„Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego”,
zwana dalej „biurem informacyjnym”.
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2. Dzia∏alnoÊç biura informacyjnego finansowana
jest z bud˝etu paƒstwa, ze Êrodków przewidzianych
w bud˝ecie Ministra SprawiedliwoÊci.

3. Organizacj´ biura okreÊla rozporzàdzenie Mini-
stra SprawiedliwoÊci.

Art. 3. 1. Biurem informacyjnym kieruje dyrektor,
którego powo∏uje i odwo∏uje Minister Sprawiedliwo-
Êci.

2. Dyrektor jest organem biura informacyjnego.

Art. 4. 1. Do zadaƒ biura informacyjnego nale˝y:

1) przetwarzanie danych osobowych, podlegajàcych
gromadzeniu w Rejestrze,

2) zabezpieczanie danych osobowych zgromadzo-
nych w Rejestrze przed dost´pem osób nieupraw-
nionych,

3) przygotowywanie projektów decyzji, postanowieƒ
i rozpatrywanie skarg w sprawach dotyczàcych
przetwarzania danych osobowych zgromadzonych
w Rejestrze.

2. Biuro informacyjne jest administratorem danych
osobowych zgromadzonych w Rejestrze, w rozumie-
niu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochro-
nie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883
i z 2000 r. Nr 12, poz. 136), zwanej dalej „ustawà
o ochronie danych osobowych”.

Art. 5. Dane osobowe zgromadzone w Rejestrze nie
mogà byç z niego usuni´te, chyba ˝e ustawa stanowi
inaczej.

Art. 6. Prawo do uzyskania informacji o osobach,
których dane osobowe zgromadzone zosta∏y w Reje-
strze, przys∏uguje:

1) Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej,

2) Marsza∏kowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
w odniesieniu do pos∏ów,

3) Marsza∏kowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
w odniesieniu do senatorów,

4) sàdom sprawujàcym w Rzeczypospolitej Polskiej
wymiar sprawiedliwoÊci, w zwiàzku z prowadzo-
nym post´powaniem,

5) Trybuna∏owi Stanu i Trybuna∏owi Konstytucyjne-
mu, w zwiàzku z prowadzonymi post´powaniami,

6) prokuratorom, Policji i innym organom uprawnio-
nym do prowadzenia post´powania przygotowaw-
czego w sprawach karnych i karnych skarbowych
oraz czynnoÊci sprawdzajàcych w sprawach o wy-
kroczenia, w zwiàzku z prowadzonym  post´powa-
niem,

7) Urz´dowi Ochrony Paƒstwa i Wojskowym S∏u˝bom
Informacyjnym, w zakresie, w jakim jest to koniecz-
ne dla wykonania na∏o˝onych na nie zadaƒ okre-
Êlonych w ustawie,

8) organom wykonujàcym orzeczenia w post´powa-
niu karnym, w sprawach o przest´pstwa skarbowe
i wykroczenia skarbowe, w sprawach o wykrocze-
nia oraz w sprawach nieletnich, w zwiàzku z prowa-

dzonym post´powaniem wykonawczym, w zakre-
sie, w jakim jest to konieczne do wykonania orze-
czenia,

9) organom administracji rzàdowej, organom samo-
rzàdu terytorialnego oraz innym organom wykonu-
jàcym zadania publiczne, w przypadkach kiedy jest
to uzasadnione potrzebà wykonania na∏o˝onych
na nie zadaƒ, okreÊlonych w ustawie,

10) pracodawcom, w zakresie niezb´dnym dla zatrud-
nienia pracownika, co do którego z przepisów usta-
wy wynika wymóg niekaralnoÊci, korzystania z pe∏-
ni praw publicznych, a tak˝e ustalenia uprawnienia
do zajmowania okreÊlonego stanowiska, wykony-
wania okreÊlonego zawodu lub prowadzenia okre-
Êlonej dzia∏alnoÊci gospodarczej,

11) w∏adzom paƒstw obcych, je˝eli wynika to z ratyfi-
kowanej umowy mi´dzynarodowej, a w przypadku
braku takiej umowy, pod warunkiem wzajemnoÊci.

Art. 7. Ka˝demu przys∏uguje prawo do uzyskania
informacji, czy jego dane osobowe zgromadzone sà
w Rejestrze. Osobie, której dane osobowe znajdujà si´
w zbiorach danych zgromadzonych w Rejestrze, na jej
wniosek, udost´pnia si´ informacj´ o treÊci wszystkich
zapisów dotyczàcych tej osoby.

Art. 8. 1. Zgromadzone w zbiorach Rejestru dane
osobowe mogà byç, na zasadach okreÊlonych w art. 29
i art. 30 ustawy  o ochronie danych osobowych, prze-
twarzane i wykorzystywane do badaƒ naukowych,
a tak˝e, po pozbawieniu tych danych informacji identy-
fikujàcych osob´, do celów statystycznych.

2. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, szczegó∏owe zasady i sposób przetwarza-
nia oraz przekazywania danych, o których mowa
w ust. 1, do celów statystycznych oraz badaƒ nauko-
wych, majàc na uwadze potrzeb´ corocznego przygo-
towania odpowiednich informacji dla oceny stopnia
zagro˝enia przest´pczoÊcià.

Art. 9. Do post´powania prowadzonego na podsta-
wie niniejszej ustawy stosuje si´ przepisy Kodeksu po-
st´powania administracyjnego, chyba ˝e ustawa sta-
nowi inaczej.

Rozdzia∏ 2

Zasady i sposób przetwarzania danych osobowych

Art. 10. 1. Dane o osobach, o których mowa w art. 1
ust. 2, gromadzone sà:

1) w kartotekach, stanowiàcych zbiory ewidencyjne
dokumentów,

2) w bazie danych systemu informatycznego.

2. Dane zawarte w bazie danych systemu informa-
tycznego sà to˝same z danymi zawartymi w kartote-
kach.

Art. 11. 1. Dokumentami, na  podstawie których
przetwarza si´ dane osobowe, sà:

1) karta rejestracyjna,
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2) zawiadomienie o zmianach ewidencyjnych, zwane
dalej „zawiadomieniem”.

2. Kart´ rejestracyjnà sporzàdza sàd pierwszej in-
stancji niezw∏ocznie po uprawomocnieniu si´ orzecze-
nia wydanego wobec osoby, o której mowa w art. 1
ust. 2 pkt 1—7.

3. Zawiadomienie sporzàdzane jest przez organ wy-
konujàcy orzeczenie w post´powaniu karnym w spra-
wach o przest´pstwa i przest´pstwa skarbowe, w spra-
wach nieletnich, a tak˝e przez sàd orzekajàcy o tymcza-
sowym aresztowaniu lub umieszczeniu nieletniego
w schronisku dla nieletnich oraz przez prokuratora.

Art. 12. 1. W karcie rejestracyjnej umieszcza si´:

1) dane identyfikujàce osob´ — nazwisko, w tym tak-
˝e przybrane, imiona, nazwisko rodowe, dat´
i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatel-
stwo, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszka-
nia, zawód wyuczony i wykonywany, a tak˝e numer
ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Sys-
temu Ewidencji LudnoÊci, zwany dalej numerem
PESEL,  oraz numer i seri´ dowodu to˝samoÊci,

2) oznaczenie organu, który wyda∏ orzeczenie, oraz
sygnatur´ akt sprawy,

3) dat´ wydania oraz uprawomocnienia si´ orzecze-
nia,

4) dat´ i miejsce pope∏nienia czynu zabronionego, b´-
dàcego przedmiotem post´powania,

5) kwalifikacj´ prawnà czynu zabronionego przyj´tà
w orzeczeniu,

6) orzeczone kary lub Êrodki karne, zabezpieczajàce,
wychowawcze, poprawcze i wychowawczo-leczni-
cze oraz podstaw´ prawnà ich orzeczenia,

7) nazwisko, imi´, stanowisko oraz podpis osoby spo-
rzàdzajàcej.

2. Zawiadomienie zawiera dane, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 i 7, oraz informacje o:

1) rozes∏aniu oraz odwo∏aniu listów goƒczych,

2) zastosowaniu oraz uchyleniu aresztu tymczasowe-
go, a tak˝e miejscu osadzenia tymczasowo areszto-
wanego,

3) rozpocz´ciu, zakoƒczeniu oraz miejscu wykonywa-
nia kar: do˝ywotniego pozbawienia wolnoÊci,
25 lat pozbawienia wolnoÊci, pozbawienia wolno-
Êci, aresztu wojskowego i aresztu,

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

5) odroczeniu i przerwie wykonania kary pozbawienia
wolnoÊci,

6) warunkowym zwolnieniu i odwo∏aniu takiego zwol-
nienia,

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

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

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

10) zawieszeniu wykonania odroczonej kary pozbawie-
nia wolnoÊci,

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

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

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

14) wykonaniu kar,

15) wykonaniu Êrodków karnych, z wyjàtkiem Êrodków
okreÊlonych w art. 39 pkt 5 Kodeksu karnego, w art.
22 § 2 pkt 1 Kodeksu karnego skarbowego oraz
w art. 28 § 1 pkt 4 Kodeksu wykroczeƒ,

16) 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,

17) umorzeniu post´powania wykonawczego,

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

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

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

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

22) przerwaniu lub odroczeniu wykonywania Êrodków
wychowawczych lub poprawczych,

23) odstàpieniu od stosowania orzeczonego Êrodka
wychowawczego,

24) umieszczeniu lub zwolnieniu nieletniego ze schro-
niska dla nieletnich,

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

26) uchyleniu prawomocnego orzeczenia w wyniku ka-
sacji,

27) zastosowaniu amnestii,

28) u∏askawieniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej,

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

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

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

32) zarzàdzeniu zatarcia skazania,

33) Êmierci osoby, której dane osobowe zgromadzono
w Rejestrze.
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3. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, sposób i tryb sporzàdzania oraz dostar-
czania do Rejestru kart rejestracyjnych i zawiadomieƒ,
a tak˝e wzory kart rejestracyjnych i zawiadomieƒ,
o których mowa w art. 11 ust. 1, majàc na uwadze ko-
niecznoÊç zapewnienia niezw∏ocznej aktualizacji da-
nych gromadzonych w Rejestrze.

Art. 13. W Rejestrze prowadzi si´ wyodr´bnione
kartoteki:

1) kart rejestracyjnych i zawiadomieƒ, zawierajàcych
informacje o osobach odpowiadajàcych na zasa-
dach okreÊlonych w Kodeksie karnym, Kodeksie
karnym skarbowym oraz Kodeksie wykroczeƒ,

2) kart rejestracyjnych i zawiadomieƒ, zawierajàcych
informacje o nieletnich, w rozumieniu przepisów
ustawy o post´powaniu w sprawach nieletnich,

3) zawiadomieƒ zawierajàcych informacje o osobach
pozbawionych wolnoÊci oraz osobach poszukiwa-
nych listem goƒczym.

Art. 14. 1. Dane osobowe osób, o których mowa
w art. 1 ust. 2 pkt 1—4 i 7, usuwa si´ z Rejestru, je˝eli
z mocy prawa skazanie uleg∏o zatarciu, a nadto po
otrzymaniu zawiadomienia o:

1) zarzàdzeniu zatarcia skazania przez sàd, na podsta-
wie art. 107 § 2 i 4 oraz art. 337 Kodeksu karnego,

2) zatarciu skazania w drodze u∏askawienia lub na
podstawie amnestii,

3) przywróceniu terminu do zaskar˝enia orzeczenia
odnotowanego w Rejestrze albo uchyleniu takiego
orzeczenia w wyniku kasacji lub wznowienia post´-
powania,

4) stwierdzeniu niewa˝noÊci orzeczenia odnotowane-
go w Rejestrze,

5) zwolnieniu skazanego od kary pozbawienia wolno-
Êci, na podstawie art. 336 § 3 i 4 Kodeksu karnego,
lub od kary ograniczenia wolnoÊci, na podstawie
art. 62 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego,

6) podj´ciu warunkowo umorzonego post´powania
karnego lub post´powania w sprawie o przest´p-
stwo skarbowe.

2. Dane osobowe nieletniego, o którym mowa
w art. 1 ust. 2 pkt 6, usuwa si´ z Rejestru:

1) po ukoƒczeniu 18 roku ˝ycia przez nieletniego, wo-
bec którego wykonywane by∏y Êrodki wychowaw-
cze, z wyjàtkiem przypadków, gdy:

a) Êrodek wychowawczy zastosowano w okresie
warunkowego zawieszenia wykonania umiesz-
czenia w zak∏adzie poprawczym,

b) wykonanie Êrodka wychowawczego usta∏o
z mocy prawa po ukoƒczeniu przez nieletniego
21 roku ˝ycia albo z chwilà powo∏ania nieletnie-
go do zasadniczej s∏u˝by wojskowej lub s∏u˝by
zast´pczej,

2) po up∏ywie terminów okreÊlonych w art. 11 § 4,
art. 87 § 4, art. 88 § 4 i art. 89 ustawy o post´powa-
niu w sprawach nieletnich,

3) po ukoƒczeniu 23 roku ˝ycia przez sprawc´ czynu
karalnego, gdy w miejsce umieszczenia w zak∏a-
dzie poprawczym wymierzona zosta∏a kara na pod-
stawie art. 94 ustawy o post´powaniu w sprawach
nieletnich,

4) na zasadach okreÊlonych w rozdziale XII Kodeksu
karnego, gdy w miejsce umieszczenia w zak∏adzie
poprawczym wymierzona zosta∏a kara na podsta-
wie art. 13 ustawy o post´powaniu w sprawach
nieletnich.

3. Dane osób, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 5,
usuwa si´ z Rejestru:

1) gdy up∏ynà∏ termin, o którym mowa w art. 94 § 3
Kodeksu karnego,

2) z up∏ywem roku od uchylenia Êrodka zabezpiecza-
jàcego orzeczonego na podstawie art. 99 § 1 Ko-
deksu karnego lub art. 43 § 1 pkt 1 i § 2 Kodeksu
karnego skarbowego,

3) z up∏ywem roku od wykonania Êrodka zabezpiecza-
jàcego orzeczonego na podstawie art. 100 Kodek-
su karnego lub art. 43 § 1 pkt 2—5 Kodeksu karne-
go skarbowego.

4. Dane osoby tymczasowo aresztowanej usuwa
si´ z Rejestru po otrzymaniu zawiadomienia o uchyle-
niu tego Êrodka zapobiegawczego.

5. Dane osoby poszukiwanej listem goƒczym usu-
wa si´ z Rejestru po otrzymaniu zawiadomienia o od-
wo∏aniu listu goƒczego.

6. Dane osobowe nieletniego umieszczonego w
schronisku dla nieletnich usuwa si´ z Rejestru po otrzy-
maniu zawiadomienia o jego zwolnieniu.

7. Dane osób zmar∏ych usuwa si´ z Rejestru po uzy-
skaniu zawiadomienia o ich zgonie.

Art. 15. Dane oraz informacje, podlegajàce groma-
dzeniu w Rejestrze, zawarte w kartach rejestracyjnych
i zawiadomieniach, wprowadza si´ niezw∏ocznie do
bazy danych systemu informatycznego.

Art. 16. Do wprowadzania danych do bazy danych
systemu informatycznego oraz do dokonywania zmian
w bazie danych tego systemu uprawnione sà wy∏àcz-
nie osoby upowa˝nione przez osob´ kierujàcà biurem
informacyjnym.

Art. 17. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady, sposób, tryb oraz
warunki techniczne i organizacyjne gromadzenia da-
nych osobowych w Rejestrze oraz usuwania tych da-
nych z Rejestru, majàc na uwadze koniecznoÊç zapew-
nienia sprawnego funkcjonowania Rejestru oraz za-
bezpieczenia gromadzonych w nim danych osobo-
wych przed dost´pem osób nieuprawnionych, wyko-
rzystywaniem przez osoby nieuprawnione, uszkodze-
niem lub zniszczeniem.

Art. 18. 1. W przypadku stwierdzenia okolicznoÊci,
wskazujàcych na prawdopodobieƒstwo wprowadze-
nia do Rejestru danych osobowych sprzecznych z tre-
Êcià orzeczenia lub nieodpowiadajàcych zapisom
w odpowiednich aktach, dyrektor biura informacyjne-
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go przeprowadza post´powanie w celu ustalenia pra-
wid∏owych danych. Adnotacj´ o wszcz´ciu takiego po-
st´powania umieszcza si´ na odpowiedniej karcie reje-
stracyjnej lub zawiadomieniu.

2. Prawomocna decyzja, rozstrzygajàca o sprosto-
waniu, stanowi podstaw´ do dokonania zmiany odpo-
wiednich zapisów na karcie rejestracyjnej lub zawiado-
mieniu.

3. Sprostowanie oczywistych b∏´dów pisarskich
i innych omy∏ek w danych, o których mowa w art. 10
ust. 2, nie wymaga przeprowadzenia post´powania, je-
˝eli nast´puje z urz´du lub jest zgodne z wnioskiem
strony. CzynnoÊç takà utrwala si´ w formie adnotacji
na w∏aÊciwej karcie rejestracyjnej lub zawiadomieniu,
a o jej dokonaniu zawiadamia si´ stron´.

Art. 19. 1. Informacji o osobie na podstawie zgro-
madzonych w Rejestrze danych osobowych udziela si´
na zapytanie podmiotów wymienionych w art. 6 lub na
wniosek osoby, o której mowa w art. 7.

2. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie po-
winno zawieraç:

1) nazwisko, w tym tak˝e przybrane, imiona, nazwisko
rodowe, dat´ i miejsce urodzenia, imiona rodzi-
ców, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszka-
nia, obywatelstwo oraz numer PESEL osoby, której
zapytanie dotyczy,

2) okreÊlenie rodzaju i zakresu danych o osobie, które
majà byç przedmiotem informacji,

3) wskazanie post´powania, w zwiàzku z którym za-
chodzi potrzeba uzyskania danych o osobie,

4) nazw´ podmiotu kierujàcego zapytanie,

5) dat´ wystawienia,

6) podpis s´dziego, prokuratora albo uprawnionej
osoby lub organu podmiotu kierujàcego zapytanie.

3. Wniosek osoby, o której mowa w art. 7, o udzie-
lenie informacji z Rejestru powinien zawieraç: nazwi-
sko, w tym tak˝e przybrane, imiona, nazwisko rodowe,
dat´ i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko
rodowe matki, miejsce zamieszkania, obywatelstwo
oraz numer PESEL i podpis wnioskodawcy. Je˝eli we
wniosku nie okreÊlono rodzaju i zakresu danych, które
majà byç przedmiotem informacji, informacja ta po-
winna zawieraç odpis wszystkich zapisów dotyczàcych
wnioskodawcy, zamieszczonych na kartach rejestracyj-
nych i zawiadomieniach.

4. Je˝eli zapytanie lub wniosek nie spe∏niajà  wy-
mogów, o których mowa w ust. 2 lub 3, wzywa si´ py-
tajàcego lub wnioskodawc´ do usuni´cia braków
w terminie 14 dni, z pouczeniem, ˝e nieusuni´cie bra-
ków spowoduje pozostawienie zapytania lub wniosku
bez rozpoznania, chyba ˝e braki dotyczà wy∏àcznie
okolicznoÊci, o których mowa w ust. 2 pkt 1, a to˝sa-
moÊç osoby, której zapytanie dotyczy, nie budzi wàt-
pliwoÊci.

Art. 20. Informacja o osobie, sporzàdzona na pod-
stawie danych osobowych zgromadzonych w Reje-
strze, zawiera:

1) dane identyfikujàce osob´ — nazwisko, w tym tak-
˝e przybrane, imiona, nazwisko rodowe, dat´
i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatel-
stwo, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszka-
nia, zawód wyuczony, a tak˝e numer PESEL,

2) dane osobowe w zakresie obj´tym zapytaniem lub
wnioskiem albo stwierdzenie, ˝e osoba nie figuru-
je w Rejestrze,

3) dat´ wydania,
4) nazwisko i imi´ osoby upowa˝nionej do jej wyda-

nia,
5) piecz´ç urz´dowà.

Art. 21. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady, sposób i tryb
udzielania informacji o osobach, na podstawie danych
zgromadzonych w Rejestrze, majàc na uwadze potrze-
b´ przekazywania takich informacji, w okreÊlonych
przypadkach, tak˝e przy pomocy urzàdzeƒ s∏u˝àcych
do automatycznego ich przekazywania, a tak˝e okreÊli
wzór zapytania o udzielenie informacji o osobie, o któ-
rym mowa w art. 19 ust. 2, oraz wzór formularza infor-
macji o osobie, o której mowa w art. 20.

Art. 22. 1. Biuro informacyjne niezw∏ocznie infor-
muje w∏aÊciwy sàd o ponownym prawomocnym ska-
zaniu za przest´pstwo lub przest´pstwo skarbowe oso-
by, wobec której warunkowo umorzono post´powanie
karne, warunkowo zawieszono wykonanie kary, zasto-
sowano warunkowe zwolnienie z zak∏adu karnego albo
umorzono post´powanie na podstawie przepisów
o amnestii, z których wynika, ˝e takie skazanie mo˝e
mieç wp∏yw na jej stosowanie.

2. W sprawach o wykroczenia biuro informacyjne
informuje w∏aÊciwy sàd o ponownym prawomocnym
skazaniu za wykroczenie osoby, wobec której warunko-
wo zawieszono wykonanie kary aresztu.

Art. 23. Informacja o osobie, o której mowa
w art. 20, stanowi zaÊwiadczenie, w rozumieniu przepi-
sów dzia∏u VII Kodeksu post´powania administracyj-
nego.

Art. 24. 1. Za wydanie z Rejestru informacji o oso-
bie pobiera si´ op∏at´, stanowiàcà dochód bud˝etu
paƒstwa. Od uiszczenia op∏aty zwolnione sà podmioty
wymienione w art. 6 pkt 1—9 i 11.

2. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, wysokoÊç op∏aty, o której mowa w ust. 1.

Rozdzia∏ 3

Przepis karny
Art. 25. Kto bez uprawnienia uzyskuje z Rejestru in-

formacj´ o osobie, podlega grzywnie, karze ogranicze-
nia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 2.

Rozdzia∏ 4

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych 
i przepisy koƒcowe

Art. 26. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko-
deks post´powania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555
i z 1999 r. Nr 83, poz. 931) w art. 213 skreÊla si´ § 3.
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USTAWA

z dnia 26 maja 2000 r.

o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie ustawy
o pracowniczych ogrodach dzia∏kowych.

Art. 1. W ustawie z dnia 26 paêdziernika 1995 r.
o niektórych formach popierania budownictwa miesz-
kaniowego (Dz. U. Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 80, poz. 507,
Nr 103, poz. 651, Nr 115, poz. 741, Nr 140, poz. 939
i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 162, poz. 1121, z 1999 r.
Nr 108, poz. 1226 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 550) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 22:

a) w ust. 2 wyrazy „Ministrem Finansów” zast´pu-
je si´ wyrazami „ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych”,

b) w ust. 4 wyrazy „ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw gospodarki przestrzennej i mieszkanio-

wej” zast´puje si´ wyrazami „Prezesowi Urz´du
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast”;

2) art. 33a otrzymuje brzmienie:

„Art. 33a. 1. Centralnym organem administracji
rzàdowej w∏aÊciwym w sprawach go-
spodarki przestrzennej i mieszkanio-
wej jest Prezes Urz´du Mieszkalnictwa
i Rozwoju Miast.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej sprawuje
nadzór nad dzia∏alnoÊcià Prezesa Urz´-
du Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast.

Art. 27. W ustawie z dnia 26 paêdziernika 1982 r.
o post´powaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. Nr 35,
poz. 228, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1995 r. Nr 89,
poz. 443, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 83,
poz. 931 i z 2000 r. Nr 12, poz. 136) w art. 84 skreÊla si´
§ 4.

Art. 28. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. — Pra-
wo o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. z 1994 r.
Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105,
poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 81, poz. 406,
z 1996 r. Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98,
poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 751, 752 i 753,
Nr 121, poz. 769, Nr 124, poz. 782 i Nr 133, poz. 882,
z 1998 r. Nr 98, poz. 607, Nr 160, poz. 1064 i Nr 162,
poz. 1118 i 1125, z 1999 r. Nr 20, poz. 180, Nr 60,
poz. 636, Nr 75, poz. 853, Nr 83, poz. 931 i Nr 110,
poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 551) skreÊla si´
art. 27.

Art. 29. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883
i z 2000 r. Nr 12, poz. 136) w art. 43 w ust. 1 pkt 2 otrzy-
muje brzmienie:

„2) przetwarzanych przez w∏aÊciwe organy dla po-
trzeb post´powania sàdowego oraz na podstawie
przepisów o Krajowym Rejestrze Karnym,”.

Art. 30. 1. Istniejàce zasoby danych osobowych
oraz informacji zgromadzonych w Centralnym Reje-
strze Skazanych, prowadzonym na podstawie rozpo-
rzàdzenia Ministrów SprawiedliwoÊci i Obrony Naro-
dowej z dnia 30 sierpnia 1993 r. w sprawie prowadze-
nia rejestru osób prawomocnie skazanych, udzielania

informacji z rejestru oraz trybu zbierania danych w po-
st´powaniu karnym dotyczàcych tych osób (Dz. U.
Nr 82, poz. 388), przejmuje Rejestr, je˝eli dane te pod-
legajà gromadzeniu na podstawie niniejszej ustawy;
w pozosta∏ym zakresie dane te likwiduje si´.

2. Istniejàce zasoby danych osobowych oraz infor-
macji zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Nielet-
nich, prowadzonym na podstawie rozporzàdzenia Mi-
nistra SprawiedliwoÊci z dnia 22 sierpnia 1996 r.
w sprawie zasad gromadzenia danych dotyczàcych
Êrodków wychowawczych i poprawczych stosowa-
nych wobec nieletnich oraz sposobu udzielania infor-
macji sàdom i prokuraturom o tych Êrodkach (Dz. U.
Nr 107, poz. 509), przejmuje Rejestr, je˝eli dane te pod-
legajà gromadzeniu na podstawie niniejszej ustawy;
w pozosta∏ym zakresie dane te likwiduje si´.

3. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, szczegó∏owe zasady i tryb przej´cia lub li-
kwidacji danych osobowych, o których mowa w ust. 1
i 2, majàc na uwadze koniecznoÊç zapewnienia ciàg∏o-
Êci dost´pu do tych danych uprawnionym podmiotom
oraz zasady ochrony danych osobowych.

Art. 31. Ilekroç w przepisach prawa jest mowa
o „Centralnym Rejestrze Skazanych” lub „Centralnym
Rejestrze Nieletnich”, nale˝y przez to rozumieç „Krajo-
wy Rejestr Karny”.

Art. 32. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 12 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski


