
Dziennik Ustaw Nr 127 — 9433 — Poz. 881

881

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 26 czerwca 2007 r.

w sprawie wzorów kart rejestracyjnych oraz sposobu ich wype∏niania

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca
2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu
informacji kryminalnych oraz o Krajowym Systemie
Informatycznym (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1585
i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818) za-
rzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Karty rejestracyjne majà form´ elektronicznà.

2. Wzory strukturalne i graficzne oraz sposób wy-
pe∏niania kart rejestracyjnych okreÊlajà za∏àczniki do
rozporzàdzenia:

1) za∏àcznik nr 1 — wzory oraz sposób wype∏niania
elektronicznej karty rejestracyjnej osoby;

2) za∏àcznik nr 2 — wzory oraz sposób wype∏niania
elektronicznej karty rejestracyjnej przedmiotu;

3) za∏àcznik nr 3 — wzory oraz sposób wype∏niania
elektronicznej karty rejestracyjnej podmiotu;

4) za∏àcznik nr 4 — wzory oraz sposób wype∏niania
elektronicznej karty rejestracyjnej rachunku;

5) za∏àcznik nr 5 — wzory oraz sposób wype∏niania
elektronicznej karty rejestracyjnej przest´pstw.

§ 2. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 3 lipca 2002 r.
w sprawie wzorów kart rejestracyjnych, sposobu ich
wype∏niania oraz katalogów rodzajów przest´pstw,
cech rysopisowych i znaków szczególnych (Dz. U.
Nr 118, poz. 1016, z póên. zm.2)).

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
J. Kaczmarek

———————
2) Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone

w Dz. U. z 2002 r. Nr 238, poz. 2024, z 2003 r. Nr 30,
poz. 252, z 2004 r. Nr 280, poz. 2770 oraz z 2005 r. Nr 63,
poz. 563.

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporzàdzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegó∏o-
wego zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych 
i Administracji (Dz. U. Nr 131, poz. 919 oraz z 2007 r. Nr 38,
poz. 245).



Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 26 czerwca 2007 r. (poz. 881)

Za∏àcznik nr 1

WZORY ORAZ SPOSÓB WYPE¸NIANIA ELEKTRONICZNEJ KARTY REJESTRACYJNEJ OSOBY

WZÓR STRUKTURALNY ELEKTRONICZNEJ KARTY REJESTRACYJNEJ OSOBY 
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WZÓR GRAFICZNY ORAZ SPOSÓB WYPE¸NIANIA ELEKTRONICZNEJ KARTY REJESTRACYJNEJ OSOBY
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Rys. 1. Rejestracja osoby

* — pole obowiàzkowe do wype∏nienia.
*T| — po zaznaczeniu opcji TAK nale˝y wype∏niç jedno z pól. Wszystkie pola na nast´pnych ekranach oznaczone * sà

opcjonalne.
%T| — po zaznaczeniu opcji Usuƒ lub Zmieƒ nale˝y wype∏niç pole Identyfikator KCIK (pole obowiàzkowe), dodatkowo

mo˝na wype∏niç pole Numer rejestracji KCIK (pole opcjonalne). 
Po zaznaczeniu opcji Zmieƒ wszystkie pola na nast´pnych ekranach oznaczone * sà opcjonalne. Je˝eli ˝adne z pól
wyst´pujàcych na nast´pnych ekranach nie zostanie wype∏nione, zostanie wykonana rejestracja usuni´cia. W prze-
ciwnym wypadku zostanie wykonana rejestracja zmiany.
Po zaznaczeniu opcji Usuƒ klawisz Dalej zamienia si´ na Zakoƒcz i zostanie wykonana rejestracja usuni´cia.

UWAGA! Mo˝na zaznaczyç tylko jednà z opcji TAK/Usuƒ/Zmieƒ (Przej´to od innego podmiotu lub Rejestracja
usuni´cia/Rejestracja zmiany). Po zaznaczeniu jednej z opcji pola zwiàzane z drugà opcjà sà automa-
tycznie blokowane.

Podmiot rejestrujàcy
Nazwa, siedziba organu/jednostki organizacyjnej — pole jest wype∏niane przez operatora w trakcie dokony-

wania rejestracji nazwà podmiotu, w którego imieniu jest upowa˝niony do dokonania rejestracji.
Znak sprawy — w polu wpisuje si´ unikalny, nadany przez podmiot uprawniony lub podmiot zobowiàzany,

znak sprawy umo˝liwiajàcy identyfikacj´ wszelkich informacji zwiàzanych z danà rejestracjà.
Sporzàdzi∏ — numer PESEL — numer PESEL osoby sporzàdzajàcej dokument rejestracji.
Wprowadzi∏ — numer PESEL — numer PESEL osoby wprowadzajàcej dane.
Telefon kontaktowy — numer telefonu osoby wprowadzajàcej dane.



Przej´to od innego podmiotu
TAK/NIE — naciÊnij TAK, jeÊli rejestracj´ przej´to od innego podmiotu.
Identyfikator KCIK — unikalny identyfikator nadawany przez system centralny, s∏u˝àcy do identyfikacji infor-

macji.
Numer rejestracji KCIK — unikalny numer nadawany przez system lokalny, s∏u˝àcy do identyfikacji informa-

cji.
Rejestracja usuni´cia/Rejestracja zmiany

Usuƒ — naciÊnij Usuƒ, jeÊli chcesz usunàç rejestracj´.
Zmieƒ — naciÊnij Zmieƒ, jeÊli chcesz zmodyfikowaç rejestracj´.
Identyfikator KCIK — unikalny identyfikator nadawany przez system centralny, s∏u˝àcy do identyfikacji infor-

macji.
Numer rejestracji KCIK — unikalny numer nadawany przez system lokalny, s∏u˝àcy do identyfikacji informa-

cji.
Zastrze˝enie koordynacyjne

Dodaj/Odwo∏aj — jeÊli zaznaczone „Dodaj”, to w wypadku zapytania innego podmiotu nie udziela si´ infor-
macji i informuje si´ podmiot, który dostarczy∏ informacje, o fakcie sprawdzenia. Tylko jedna z opcji mo-
˝e byç zaznaczona.
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Rys. 2. Rejestracja osoby: dane personalne

* — pole obowiàzkowe do wype∏nienia.
^ — pole lub lista mo˝e zawieraç wi´cej ni˝ jeden element.
+| — oznacza, ˝e dla obywateli polskich (obywatelstwo POLSKIE) pole Numer PESEL jest wymagalne (*), w przypadku in-

nych obywatelstw (w tym POLSKIE BEZ NUMERU PESEL) pole Numer PESEL jest nieobowiàzkowe.

Nazwisko
Imi´/imiona
Imiona poprzednie
Nazwiska poprzednie — w tym fa∏szywe, dodatkowe, rodowe, u˝ywane poprzednio.
Imi´ ojca
Imi´ matki
Nazwisko rodowe matki
Data urodzenia — data urodzenia w formacie rok, miesiàc, dzieƒ lub tylko rok (patrz wyjaÊnienie do pola Tylko rok)
Tylko rok — zaznaczenie opcji powoduje, ˝e format wprowadzanej daty urodzenia ograniczony jest tylko do ro-

ku. Po odznaczeniu pola mo˝na ponownie wprowadzaç dat´ w formacie rok, miesiàc, dzieƒ.
P∏eç — wybór z listy p∏ci (KOBIETA, M¢˚CZYZNA).
Miejsce urodzenia
Pseudonimy
Numer PESEL — wpisuje si´ numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji LudnoÊci.
Obywatelstwa — wybór z listy obywatelstw.
Numer NIP — wpisuje si´ Numer Identyfikacji Podatkowej.
Numer identyfikacyjny REGON — wpisuje si´ numer identyfikacji statystycznej.
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Rys. 3. Rejestracja osoby: adres zameldowania

Kraj — wybór z listy krajów.
Województwo — wybór z listy województw.
Powiat — wybór z listy powiatów.
Gmina — wybór z listy gmin.
MiejscowoÊç — wybór z listy miejscowoÊci.
Ulica
Numer domu
Numer mieszkania
Kod pocztowy
Poczta

Dziennik Ustaw Nr 127 — 9441 — Poz. 881



Rys. 4. Rejestracja osoby: adres pobytu

Kraj — wybór z listy krajów.
Województwo — wybór z listy województw.
Powiat — wybór z listy powiatów.
Gmina — wybór z listy gmin.
MiejscowoÊç — wybór z listy miejscowoÊci.
Ulica
Numer domu
Numer mieszkania
Kod pocztowy
Poczta
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Rys. 5. Rejestracja osoby: dokument to˝samoÊci

^ — lista mo˝e zawieraç wi´cej ni˝ jeden element.

Dokument to˝samoÊci

(PLUS) — naciÊni´cie przycisku powoduje wyÊwietlenie okna (rys. 6. Nowy dokument to˝samoÊci), po-
przez które mo˝na wprowadziç nowy dokument to˝samoÊci.

(MINUS) — naciÊni´cie przycisku powoduje usuni´cie podÊwietlonych dokumentów to˝samoÊci z listy.–

+
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Rys. 6. Nowy dokument to˝samoÊci

* — pole obowiàzkowe do wype∏nienia.

Rodzaj dokumentu — wybór z listy dokumentów.
Organ wystawiajàcy — nazwa organu wystawiajàcego dokument to˝samoÊci.
Seria i numer
Data wystawienia — data wystawienia dokumentu w formacie rok, miesiàc, dzieƒ.
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Rys. 7. Rejestracja osoby: inne dane

^ — pole lub lista mo˝e zawieraç wi´cej ni˝ jeden element.

Rysopis

(PLUS) — naciÊni´cie przycisku powoduje wyÊwietlenie okna (rys. 9. Nowa cecha rysopisowa), poprzez
które mo˝na wprowadziç nowà cech´ rysopisowà do rysopisu.

(MINUS) — naciÊni´cie przycisku powoduje usuni´cie podÊwietlonych elementów rysopisu z listy.

Znaki szczególne

(PLUS) — naciÊni´cie przycisku powoduje wyÊwietlenie okna (rys. 10. Nowy znak szczególny), poprzez
które mo˝na wprowadziç nowy znak szczególny.

(MINUS) — naciÊni´cie przycisku powoduje usuni´cie podÊwietlonych elementów znaków szczególnych
z listy.

Przynale˝noÊç do grupy przest´pczej
Nazwa grupy

–

+

–

+
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Rys. 8. Zakoƒczenie rejestracji

Nadano Numer rejestracji KCIK rejestracja — nadany lokalnie przez program unikalny Numer rejestracji KCIK.
Drukuj — po naciÊni´ciu przycisku zostanie wydrukowana treÊç karty rejestracji.
OK — po naciÊni´ciu przycisku nastàpi przes∏anie rejestracji do systemu centralnego.
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Rys. 9. Nowa cecha rysopisowa

Cecha rysopisowa — wybór z listy cech.
Nazwa cechy — wybór z listy nazw wybranej cechy.



Rys. 10. Nowy znak szczególny

# — pole pojawi si´ wtedy, gdy w polu Rodzaj znaku zostanie wybrany TATUA˚.

Miejsce wyst´powania znaku — wybór z listy miejsc wyst´powania znaku.
Rodzaj znaku — wybór z listy rodzajów znaków.
TreÊç tatua˝u — opis s∏owny symbolu lub znaku.
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Za∏àcznik nr 2

WZORY ORAZ SPOSÓB WYPE¸NIANIA ELEKTRONICZNEJ KARTY REJESTRACYJNEJ PRZEDMIOTU

WZÓR STRUKTURALNY ELEKTRONICZNEJ KARTY REJESTRACYJNEJ PRZEDMIOTU
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WZÓR GRAFICZNY ORAZ SPOSÓB WYPE¸NIANIA ELEKTRONICZNEJ KARTY REJESTRACYJNEJ 
PRZEDMIOTU
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Rys. 1. Rejestracja przedmiotu

* — pole obowiàzkowe do wype∏nienia.
*T| — po zaznaczeniu opcji TAK nale˝y wype∏niç jedno z pól. Wszystkie pola na nast´pnych ekranach oznaczone * sà

opcjonalne.
%T| — po zaznaczeniu opcji Usuƒ lub Zmieƒ nale˝y wype∏niç pole Identyfikator KCIK (pole obowiàzkowe), dodatkowo

mo˝na wype∏niç pole Numer rejestracji KCIK (pole opcjonalne). 
Po zaznaczeniu opcji Zmieƒ wszystkie pola na nast´pnych ekranach oznaczone * sà opcjonalne. Je˝eli ˝adne z pól
wyst´pujàcych na nast´pnych ekranach nie zostanie wype∏nione, zostanie wykonana rejestracja usuni´cia.
W przeciwnym wypadku zostanie wykonana rejestracja zmiany.
Po zaznaczeniu opcji Usuƒ klawisz Dalej zamienia si´ na Zakoƒcz i zostanie wykonana rejestracja usuni´cia.

UWAGA! Mo˝na zaznaczyç tylko jednà z opcji TAK/Usuƒ/Zmieƒ (Przej´to od innego podmiotu lub Rejestracja
usuni´cia/Rejestracja zmiany). Po zaznaczeniu jednej z opcji pola zwiàzane z drugà opcjà sà automa-
tycznie blokowane.

Podmiot rejestrujàcy
Nazwa, siedziba organu/jednostki organizacyjnej — pole jest wype∏niane przez operatora w trakcie doko-

nywania rejestracji nazwà podmiotu, w którego imieniu jest upowa˝niony do dokonania rejestracji.
Znak sprawy — w polu wpisuje si´ unikalny, nadany przez podmiot uprawniony lub podmiot zobowiàzany,

znak sprawy umo˝liwiajàcy identyfikacj´ wszelkich informacji zwiàzanych z danà rejestracjà.
Sporzàdzi∏ — numer PESEL — numer PESEL osoby sporzàdzajàcej dokument rejestracji.



Wprowadzi∏ — numer PESEL — numer PESEL osoby wprowadzajàcej dane.
Telefon kontaktowy — numer telefonu osoby wprowadzajàcej dane.

Przej´to od innego podmiotu
TAK/NIE — naciÊnij TAK, jeÊli rejestracj´ przej´to od innego podmiotu.
Identyfikator KCIK — unikalny identyfikator nadawany przez system centralny, s∏u˝àcy do identyfikacji infor-

macji.
Numer rejestracji KCIK — unikalny numer nadawany przez system lokalny, s∏u˝àcy do identyfikacji informa-

cji.
Rejestracja usuni´cia/Rejestracja zmiany

Usuƒ — naciÊnij Usuƒ, jeÊli chcesz usunàç rejestracj´.
Zmieƒ — naciÊnij Zmieƒ, jeÊli chcesz zmodyfikowaç rejestracj´.
Identyfikator KCIK — unikalny identyfikator nadawany przez system centralny, s∏u˝àcy do identyfikacji infor-

macji.
Numer rejestracji KCIK — unikalny numer nadawany przez system lokalny, s∏u˝àcy do identyfikacji informa-

cji.
Przedmiot

Powód zg∏oszenia — wybór z listy. Pole zawiera dwa elementy: „WYKORZYSTANY DO PRZEST¢PSTWA”
i „UTRACONY”.

Rodzaj rejestrowanego przedmiotu — wybór z listy. Pole zawiera trzy elementy: „REJESTRACJA RZECZY”,
„REJESTRACJA DOKUMENTU” i „REJESTRACJA POJAZDU”.

Po wybraniu Powód zg∏oszenia jako WYKORZYSTANY DO PRZEST¢PSTWA i opcji Rodzaj rejestrowanego
przedmiotu jako REJESTRACJA POJAZDU nast´pnym oknem jest rys. 4. Rejestracja przedmiotu: pojazd
wykorzystany do przest´pstwa.

Po wybraniu Powód zg∏oszenia jako UTRACONY i opcji Rodzaj rejestrowanego przedmiotu jako REJESTRA-
CJA POJAZDU nast´pnym oknem jest rys. 2. Rejestracja przedmiotu: pojazd utracony.

Po wybraniu opcji Rodzaj rejestrowanego przedmiotu jako REJESTRACJA DOKUMENTU nast´pnym
oknem jest rys. 6. Rejestracja przedmiotu: dokument utracony lub wykorzystany do przest´pstwa.

Po wybraniu opcji Rodzaj rejestrowanego przedmiotu jako REJESTRACJA RZECZY nast´pnym oknem jest
rys. 8. Rejestracja przedmiotu: rzecz utracona lub wykorzystana do przest´pstwa.

Zg∏oszenie
Data
Godzina

Fakt
Data od
Godzina od
Data do
Godzina do
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Rys. 2. Rejestracja przedmiotu: pojazd utracony

* — pole obowiàzkowe do wype∏nienia.

Numer rejestracyjny — wprowadzany wy∏àcznie du˝ymi literami i cyframi bez znaków odst´pu. Pozosta∏e zna-
ki sà blokowane przy wprowadzaniu do bazy KCIK (myÊlniki, spacje, inne znaki interpunkcyjne). Tablice re-
jestracyjne ze znakami pisanymi cyrylicà nale˝y wprowadzaç fonetycznie przy u˝yciu alfabetu ∏aciƒskiego.

Numer silnika — numer silnika rejestrowanego pojazdu.
Numer nadwozia/podwozia/ramy/vin — w tym polu mo˝e byç wpisywany numer VIN lub numer majàcy iden-

tyfikowaç karoseri´, podwozie, nadwozie lub ram´ pojazdu.
Marka — wybór z listy marek pojazdów.
Typ — typ pojazdu.
Rodzaj pojazdu — wybór z listy pojazdów.
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Rys. 3. Zakoƒczenie rejestracji

Nadano Numer rejestracji KCIK rejestracja — nadany lokalnie przez program unikalny Numer rejestracji KCIK.
Drukuj — po naciÊni´ciu przycisku zostanie wydrukowana treÊç karty rejestracji.
OK — po naciÊni´ciu przycisku nastàpi przes∏anie rejestracji do systemu centralnego.
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Rys. 4. Rejestracja przedmiotu: pojazd wykorzystany do przest´pstwa

*| — jedno z tych pól musi zostaç wype∏nione.

Numer rejestracyjny — wprowadzany wy∏àcznie du˝ymi literami i cyframi bez znaków odst´pu. Pozosta∏e zna-
ki sà blokowane przy wprowadzaniu do bazy KCIK (myÊlniki, spacje, inne znaki interpunkcyjne). Tablice re-
jestracyjne ze znakami pisanymi cyrylicà nale˝y wprowadzaç fonetycznie przy u˝yciu alfabetu ∏aciƒskiego.

Numer silnika — numer silnika rejestrowanego pojazdu.
Numer nadwozia/podwozia/ramy/vin — w tym polu mo˝e byç wpisywany numer VIN lub numer majàcy iden-

tyfikowaç karoseri´, podwozie, nadwozie lub ram´ pojazdu.
Marka — wybór z listy marek pojazdów.
Typ — typ pojazdu.
Rodzaj pojazdu — wybór z listy pojazdów.
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Rys. 5. Zakoƒczenie rejestracji

Nadano Numer rejestracji KCIK rejestracja — nadany lokalnie przez program unikalny Numer rejestracji KCIK.
Drukuj — po naciÊni´ciu przycisku zostanie wydrukowana treÊç karty rejestracji.
OK — po naciÊni´ciu przycisku nastàpi przes∏anie rejestracji do systemu centralnego.
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Rys. 6. Rejestracja przedmiotu: dokument utracony lub wykorzystany do przest´pstwa

* — pole obowiàzkowe do wype∏nienia.
*$ — pole pojawia si´ w przypadku wybrania Rodzaju dokumentu „DOWÓD REJESTRACYJNY”.

Rodzaj dokumentu — wybór z listy rodzajów dokumentów.
Seria i numer dokumentu — wprowadzane wy∏àcznie du˝ymi literami i cyframi bez znaków odst´pu. Pozosta-

∏e znaki sà blokowane przy wprowadzaniu do bazy KCIK (myÊlniki, spacje, inne znaki interpunkcyjne).
W przypadku gdy rejestruje si´ plik dokumentów i posiadajà one kolejne numery, wpisuje si´ odpowiednio
pierwszy i ostatni numer serii.

Kolor nadruku — wybór z listy. Pole zawiera dwa elementy: „CZERWONY” i „CZARNY”.
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Rys. 7. Zakoƒczenie rejestracji

Nadano Numer rejestracji KCIK rejestracja — nadany lokalnie przez program unikalny Numer rejestracji KCIK.
Drukuj — po naciÊni´ciu przycisku zostanie wydrukowana treÊç karty rejestracji.
OK — po naciÊni´ciu przycisku nastàpi przes∏anie rejestracji do systemu centralnego.
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Rys. 8. Rejestracja przedmiotu: rzecz utracona lub wykorzystana do przest´pstwa

*| — jedno z tych pól musi zostaç wype∏nione.

Numer fabryczny — numer fabryczny przedmiotu.
Numer oznakowania — numer oznakowania przedmiotu.
Marka — marka przedmiotu.
Typ — typ przedmiotu.
Rodzaj rzeczy — wybór z listy rzeczy.
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Rys. 9. Zakoƒczenie rejestracji

Nadano Numer rejestracji KCIK rejestracja — nadany lokalnie przez program unikalny Numer rejestracji KCIK.
Drukuj — po naciÊni´ciu przycisku zostanie wydrukowana treÊç karty rejestracji.
OK — po naciÊni´ciu przycisku nastàpi przes∏anie rejestracji do systemu centralnego.
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Za∏àcznik nr 3

WZORY ORAZ SPOSÓB WYPE¸NIANIA ELEKTRONICZNEJ KARTY REJESTRACYJNEJ PODMIOTU

WZÓR STRUKTURALNY ELEKTRONICZNEJ KARTY REJESTRACYJNEJ PODMIOTU
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WZÓR GRAFICZNY ORAZ SPOSÓB WYPE¸NIANIA ELEKTRONICZNEJ KARTY REJESTRACYJNEJ PODMIOTU

Dziennik Ustaw Nr 127 — 9464 — Poz. 881

Rys. 1. Rejestracja podmiotu

* — pole obowiàzkowe do wype∏nienia.
*T| — po zaznaczeniu opcji TAK nale˝y wype∏niç jedno z pól. Wszystkie pola na nast´pnych ekranach oznaczone * sà

opcjonalne.
%T| — po zaznaczeniu opcji Usuƒ lub Zmieƒ nale˝y wype∏niç pole Identyfikator KCIK (pole obowiàzkowe), dodatkowo

mo˝na wype∏niç pole Numer rejestracji KCIK (pole opcjonalne). 
Po zaznaczeniu opcji Zmieƒ wszystkie pola na nast´pnych ekranach oznaczone * sà opcjonalne. Je˝eli ˝adne z pól
wyst´pujàcych na nast´pnych ekranach nie zostanie wype∏nione, zostanie wykonana rejestracja usuni´cia.
W przeciwnym wypadku zostanie wykonana rejestracja zmiany.
Po zaznaczeniu opcji Usuƒ klawisz Dalej zamienia si´ na Zakoƒcz i zostanie wykonana rejestracja usuni´cia.

UWAGA! Mo˝na zaznaczyç tylko jednà z opcji TAK/Usuƒ/Zmieƒ (Przej´to od innego podmiotu lub Rejestracja
usuni´cia/Rejestracja zmiany). Po zaznaczeniu jednej z opcji pola zwiàzane z drugà opcjà sà automa-
tycznie blokowane.



Podmiot rejestrujàcy
Nazwa, siedziba organu/jednostki organizacyjnej — pole jest wype∏niane przez operatora w trakcie dokony-

wania rejestracji nazwà podmiotu, w którego imieniu jest upowa˝niony do dokonania rejestracji.
Znak sprawy — w polu wpisuje si´ unikalny, nadany przez podmiot uprawniony lub podmiot zobowiàzany,

znak sprawy umo˝liwiajàcy identyfikacj´ wszelkich informacji zwiàzanych z danà rejestracjà.
Sporzàdzi∏ — numer PESEL — numer PESEL osoby sporzàdzajàcej dokument rejestracji.
Wprowadzi∏ — numer PESEL — numer PESEL osoby wprowadzajàcej dane.
Telefon kontaktowy — numer telefonu osoby wprowadzajàcej dane.

Przej´to od innego podmiotu
TAK/NIE — naciÊnij TAK, jeÊli rejestracj´ przej´to od innego podmiotu.
Identyfikator KCIK — unikalny identyfikator nadawany przez system centralny, s∏u˝àcy do identyfikacji infor-

macji.
Numer rejestracji KCIK — unikalny numer nadawany przez system lokalny, s∏u˝àcy do identyfikacji informa-

cji.
Rejestracja usuni´cia/Rejestracja zmiany

Usuƒ — naciÊnij Usuƒ, jeÊli chcesz usunàç rejestracj´.
Zmieƒ — naciÊnij Zmieƒ, jeÊli chcesz zmodyfikowaç rejestracj´.
Identyfikator KCIK — unikalny identyfikator nadawany przez system centralny, s∏u˝àcy do identyfikacji infor-

macji.
Numer rejestracji KCIK — unikalny numer nadawany przez system lokalny, s∏u˝àcy do identyfikacji informa-

cji.
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Rys. 2. Rejestracja: podmiot

* — pole obowiàzkowe do wype∏nienia.
^ — lista mo˝e zawieraç wi´cej ni˝ jeden element.
*!| — jeÊli rejestracja dotyczy przedsi´biorcy, to nale˝y obowiàzkowo podaç Numer z Krajowego Rejestru Sàdowego (KRS)

lub Numer z ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej.

UWAGA! JeÊli wpisuje si´ Numer z ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej, nale˝y wype∏niç pole Prowadzonej
przez.

*| — jedno z tych pól musi zostaç wype∏nione.

Podmiot
Nazwa — nazwa podmiotu.
Numer z Krajowego Rejestru Sàdowego (KRS)
Numer z ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej
Prowadzonej przez — wpisuje si´ organ prowadzàcy ewidencj´ dzia∏alnoÊci gospodarczej.
Numer identyfikacyjny REGON — wpisuje si´ numer identyfikacji statystycznej.
Numer NIP — wpisuje si´ Numer Identyfikacji Podatkowej.
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W∏aÊciciel

(PLUS) — naciÊni´cie przycisku powoduje wyÊwietlenie okna (rys. 4. Nowy w∏aÊciciel), poprzez które
mo˝na wprowadziç nowego w∏aÊciciela.

(MINUS) — naciÊni´cie przycisku powoduje usuni´cie podÊwietlonych w∏aÊcicieli z listy.

Adres
Kraj — wybór z listy krajów.
Województwo — wybór z listy województw.
Powiat — wybór z listy powiatów.
Gmina — wybór z listy gmin.
MiejscowoÊç — wybór z listy miejscowoÊci.
Ulica
Numer domu
Numer mieszkania
Kod pocztowy
Poczta

–

+
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Rys. 3. Zakoƒczenie rejestracji

Nadano Numer rejestracji KCIK rejestracja — nadany lokalnie przez program unikalny Numer rejestracji KCIK.
Drukuj — po naciÊni´ciu przycisku zostanie wydrukowana treÊç karty rejestracji.
OK — po naciÊni´ciu przycisku nastàpi przes∏anie rejestracji do systemu centralnego.



Rys. 4. Nowy w∏aÊciciel

Nazwisko
Imi´
Numer PESEL — wpisuje si´ numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji LudnoÊci.
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Za∏àcznik nr 4

WZORY ORAZ SPOSÓB WYPE¸NIANIA ELEKTRONICZNEJ KARTY REJESTRACYJNEJ RACHUNKU

WZÓR STRUKTURALNY ELEKTRONICZNEJ KARTY REJESTRACYJNEJ RACHUNKU
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WZÓR GRAFICZNY ORAZ SPOSÓB WYPE¸NIANIA
ELEKTRONICZNEJ KARTY REJESTRACYJNEJ RACHUNKU

Rys. 1. Rejestracja rachunku

* — pole obowiàzkowe do wype∏nienia.
*T| — po zaznaczeniu opcji TAK nale˝y wype∏niç jedno z pól. Wszystkie nast´pne pola oznaczone * sà opcjonalne.
%T| — po zaznaczeniu opcji TAK nale˝y wype∏niç pole Identyfikator KCIK (pole obowiàzkowe), dodatkowo mo˝na wype∏-

niç pole Numer rejestracji KCIK (pole opcjonalne). Wszystkie nast´pne pola oznaczone * sà opcjonalne. Je˝eli ˝ad-
ne z pól wyst´pujàcych poni˝ej nie zostanie wype∏nione, zostanie wykonana rejestracja usuni´cia. W przeciwnym
wypadku zostanie wykonana rejestracja zmiany.

UWAGA! Mo˝na zaznaczyç tylko jednà z opcji TAK/Usuƒ/Zmieƒ (Przej´to od innego podmiotu lub Rejestracja
usuni´cia/Rejestracja Zmiany). Po zaznaczeniu jednej z opcji pola zwiàzane z drugà opcjà sà automa-
tycznie blokowane.

Podmiot rejestrujàcy
Nazwa, siedziba organu/jednostki organizacyjnej — pole jest wype∏niane przez operatora w trakcie dokony-

wania rejestracji nazwà podmiotu, w którego imieniu jest upowa˝niony do dokonania rejestracji.
Znak sprawy — w polu wpisuje si´ unikalny, nadany przez podmiot uprawniony lub podmiot zobowiàzany,

znak sprawy umo˝liwiajàcy identyfikacj´ wszelkich informacji zwiàzanych z danà rejestracjà.
Sporzàdzi∏ — numer PESEL — numer PESEL osoby sporzàdzajàcej dokument rejestracji.
Wprowadzi∏ – numer PESEL — numer PESEL osoby wprowadzajàcej dane.
Telefon kontaktowy — numer telefonu osoby wprowadzajàcej dane.



Przej´to od innego podmiotu
TAK/NIE — naciÊnij TAK, jeÊli rejestracj´ przej´to od innego podmiotu.
Identyfikator KCIK — unikalny identyfikator nadawany przez system centralny, s∏u˝àcy do identyfikacji infor-

macji.
Numer rejestracji KCIK — unikalny numer nadawany przez system lokalny, s∏u˝àcy do identyfikacji informa-

cji.
Rejestracja usuni´cia/Rejestracja zmiany

Usuƒ — naciÊnij Usuƒ, jeÊli chcesz usunàç rejestracj´.
Zmieƒ — naciÊnij Zmieƒ, jeÊli chcesz zmodyfikowaç rejestracj´.
Identyfikator KCIK — unikalny identyfikator nadawany przez system centralny, s∏u˝àcy do identyfikacji infor-

macji.
Numer rejestracji KCIK — unikalny numer nadawany przez system lokalny, s∏u˝àcy do identyfikacji informa-

cji.
Rachunek

Rodzaj rachunku — wybór z listy. Pole zawiera dwa elementy: „RACHUNEK BANKOWY” i „RACHUNEK 
PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH”.

Numer rachunku
Nazwa — Po wybraniu Rodzaju rachunku jako RACHUNEK BANKOWY pole zmienia nazw´ na „Nazwa ban-

ku”. Po wybraniu Rodzaju rachunku jako RACHUNEK PAPIERÓW WARTOÂCIOWYCH pole zmienia nazw´
na „Nazwa biura maklerskiego”.

Typ rachunku — wpisuje si´ informacj´ dotyczàcà typu rachunku.
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Rys. 2. Zakoƒczenie rejestracji

Nadano Numer rejestracji KCIK rejestracja — nadany lokalnie przez program unikalny Numer rejestracji KCIK.
Drukuj — po naciÊni´ciu przycisku zostanie wydrukowana treÊç karty rejestracji.
OK — po naciÊni´ciu przycisku nastàpi przes∏anie rejestracji do systemu centralnego.



Za∏àcznik nr 5

WZORY ORAZ SPOSÓB WYPE¸NIANIA ELEKTRONICZNEJ KARTY REJESTRACYJNEJ PRZEST¢PSTW

WZÓR STRUKTURALNY ELEKTRONICZNEJ KARTY REJESTRACYJNEJ PRZEST¢PSTW
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Rys. 1. Rejestracja przest´pstwa

* — pole obowiàzkowe do wype∏nienia.
*T| — po zaznaczeniu opcji TAK nale˝y wype∏niç jedno z pól. Wszystkie pola na nast´pnych ekranach oznaczone * sà

opcjonalne.
%T| — po zaznaczeniu opcji TAK nale˝y wype∏niç pole Identyfikator KCIK (pole obowiàzkowe), dodatkowo mo˝na wype∏-

niç pole Numer rejestracji KCIK (pole opcjonalne). Wszystkie pola na nast´pnych ekranach oznaczone * sà opcjo-
nalne. Je˝eli ˝adne z pól wyst´pujàcych na nast´pnych ekranach nie zostanie wype∏nione, zostanie wykonana re-
jestracja usuni´cia. W przeciwnym wypadku zostanie wykonana rejestracja zmiany.

UWAGA! Mo˝na zaznaczyç tylko jednà z opcji TAK/Usuƒ/Zmieƒ (Przej´to od innego podmiotu lub Rejestracja
usuni´cia/Rejestracja zmiany). Po zaznaczeniu jednej z opcji pola zwiàzane z drugà opcjà sà automa-
tycznie blokowane.

Podmiot rejestrujàcy
Nazwa, siedziba organu/jednostki organizacyjnej — pole jest wype∏niane przez operatora w trakcie doko-

nywania rejestracji nazwà podmiotu, w którego imieniu jest upowa˝niony do dokonania rejestracji.
Znak sprawy — w polu wpisuje si´ unikalny, nadany przez podmiot uprawniony lub podmiot zobowiàzany,

znak sprawy umo˝liwiajàcy identyfikacj´ wszelkich informacji zwiàzanych z danà rejestracjà.
Sporzàdzi∏ — numer PESEL — numer PESEL osoby sporzàdzajàcej dokument rejestracji.
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WZÓR GRAFICZNY ORAZ SPOSÓB WYPE¸NIANIA ELEKTRONICZNEJ
KARTY REJESTRACYJNEJ PRZEST¢PSTW



Wprowadzi∏ — numer PESEL — numer PESEL osoby wprowadzajàcej dane.
Telefon kontaktowy — numer telefonu osoby wprowadzajàcej dane.

Przej´to od innego podmiotu
TAK/NIE — naciÊnij TAK, jeÊli rejestracj´ przej´to od innego podmiotu.
Identyfikator KCIK — unikalny identyfikator nadawany przez system centralny, s∏u˝àcy do identyfikacji infor-

macji.
Numer rejestracji KCIK — unikalny numer nadawany przez system lokalny, s∏u˝àcy do identyfikacji informa-

cji.
Rejestracja usuni´cia/Rejestracja zmiany

Usuƒ — naciÊnij Usuƒ, jeÊli chcesz usunàç rejestracj´.
Zmieƒ — naciÊnij Zmieƒ, jeÊli chcesz zmodyfikowaç rejestracj´.
Identyfikator KCIK — unikalny identyfikator nadawany przez system centralny, s∏u˝àcy do identyfikacji infor-

macji.
Numer rejestracji KCIK — unikalny numer nadawany przez system lokalny, s∏u˝àcy do identyfikacji informa-

cji.

Dziennik Ustaw Nr 127 — 9476 — Poz. 881



Dziennik Ustaw Nr 127 — 9477 — Poz. 881

Rys. 2. Rejestracja: przest´pstwo

* — pole obowiàzkowe do wype∏nienia.
^ — lista mo˝e zawieraç wi´cej ni˝ jeden element.

Rodzaj pope∏nionego przest´pstwa

(PLUS) — naciÊni´cie przycisku powoduje wyÊwietlenie okna (rys. 4. Nowe przest´pstwo w sprawie),
poprzez które mo˝na wprowadziç nowy rodzaj przest´pstwa.

(MINUS) — naciÊni´cie przycisku powoduje usuni´cie podÊwietlonych rodzajów przest´pstw z listy.

Data od — data poczàtku okresu przest´pstwa w formacie rok, miesiàc, dzieƒ.
Data do — data koƒca okresu przest´pstwa w formacie rok, miesiàc, dzieƒ.

Miejsce przest´pstwa

(PLUS) — naciÊni´cie przycisku powoduje wyÊwietlenie okna (rys. 5. Nowe miejsce przest´pstwa), po-
przez które mo˝na wprowadziç nowe miejsce przest´pstwa.

(MINUS) — naciÊni´cie przycisku powoduje usuni´cie podÊwietlonych miejsc przest´pstw z listy.

Komentarz — wpisuje si´ dodatkowe informacje o przest´pstwie.

–

+

–

+
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Rys. 3. Zakoƒczenie rejestracji

Nadano Numer rejestracji KCIK rejestracja — nadany lokalnie przez program unikalny Numer rejestracji KCIK.
Drukuj — po naciÊni´ciu przycisku zostanie wydrukowana treÊç karty rejestracji.
OK — po naciÊni´ciu przycisku nastàpi przes∏anie rejestracji do systemu centralnego.

Rys. 4. Nowe przest´pstwo w sprawie

* — pole obowiàzkowe do wype∏nienia.

Kategoria — wybór z listy kategorii.
Typ — wybór z listy typów.
Kwalifikacja prawna czynu — wybór z listy.
W zwiàzku z — pole tekstowe.



Na podstawie art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 5 grud-
nia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
(Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943, z póên. zm.2)) zarzà-
dza si´, co nast´puje: 

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Zdrowia z dnia
24 marca 2004 r. w sprawie sta˝u podyplomowego le-

karza i lekarza dentysty (Dz. U. Nr 57, poz. 553 i Nr 207,
poz. 2118 oraz z 2005 r. Nr 133, poz. 1126) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2 w ust. 4 dodaje si´ pkt 7 w brzmieniu:

„7) niezrealizowania programu sta˝u w zakresie
odbywania dy˝urów medycznych z powodu
cià˝y lub sprawowania opieki nad dzieckiem
do lat 4.”;

2) w § 5 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 4
pkt 7, umow´ z lekarzem i lekarzem dentystà
zawiera si´ na czas niezb´dny do zrealizowa-
nia dy˝urów medycznych obejmujàcych licz-
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Rys. 5. Nowe miejsce przest´pstwa

Kraj — wybór z listy krajów.
Województwo — wybór z listy województw.
Powiat — wybór z listy powiatów.
Gmina — wybór z listy gmin.
MiejscowoÊç — wybór z listy miejscowoÊci.
Ulica
Numer domu
Numer mieszkania
Rodzaj miejsca

882

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 10 lipca 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sta˝u podyplomowego lekarza i lekarza dentysty

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U.
Nr 131, poz. 924).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 117, poz. 790, Nr 191,
poz. 1410 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 123, poz. 849.
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