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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz. 396) w ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 654, z poźn.
zm.), która zawiera upoważnienie ustawowe do wydania przedmiotowego rozporządzenia.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Wydanie rozporządzenia – powielającego rozwiązania dotychczas obowiązującego aktu wykonawczego.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Ze względu na szczegółowość projektowanych rozwiązań, nie przeprowadzono analizy prawnoporównawczej.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Oddziaływanie
Regulacja zasad udostępniania
danych do celów naukowych (na
pisemny i umotywowany
wniosek, za zgodą Ministra
Sprawiedliwości)
Komórki organizacyjne MS
Regulacja zasad przekazywania
danych do celów statystycznych
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt zostanie przekazany do zaopiniowania przez:
1) Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
2) Główny Urząd Statystyczny,
3) Prokuratora Generalnego,
4) Sąd Najwyższy,
5) Krajowa Rada Prokuratury,
6) Krajowa Rada Sądownictwa,
7) Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich,
8) Konferencję Rektorów Zawodowych Szkół Polskich.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
Grupa
Osoby fizyczne i jednostki
wnioskujące o
udostępnienie danych do
badań naukowych
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Źródła finansowania

Projektowana regulacja nie wpłynie na sektor finansów publicznych.

Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
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Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
Projektowana regulacja nie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość.
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń
Niemierzalne

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
nie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
nie dotyczy
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz: Przekazywanie do KRK kart rejestracyjnych i zawiadomień w postaci papierowej jest rozwiązaniem
przejściowym, do czasu zapewnienia przez wszystkie zobowiązane organy warunków technicznych do ich przesyłania za
pomocą systemu teleinformatycznego.
9. Wpływ na rynek pracy
Projektowana regulacja nie wpłynie na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Z dniem wejścia w życie projektowanych przepisów.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)

