
UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad  

i sposobu przetwarzania oraz przekazywania danych osobowych zgromadzonych w zbiorach 

Krajowego Rejestru Karnego do celów statystycznych oraz badań naukowych stanowi 

realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. 

o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 654, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą 

o KRK”. 

Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 396) dokonano nowelizacji ustawy o KRK. Wprawdzie nie 

wprowadzono zmian w przepisie upoważniającym do wydania niniejszego aktu 

wykonawczego, jednakże nadanie nowego brzmienia art. 2 ust. 1 i art. 4 ust. 2 oraz uchylenie 

art. 3 ustawy o KRK spowodowało konieczność wydania nowego rozporządzenia 

regulującego tę materię. 

Stosownie do treści art. 27 pkt 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – 

Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, dotychczasowy akt wykonawczy – 

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych 

zasad i sposobu przetwarzania oraz przekazywania danych osobowych zgromadzonych  

w zbiorach Krajowego Rejestru Karnego do celów statystycznych oraz badań naukowych 

(Dz. U. Nr 175, poz. 1045) zachowa moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów 

wykonawczych, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy 

nowelizującej. Przepisy zmieniające ustawę o KRK wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2015 r. 

W § 1 projektowanego rozporządzenia określono sposób udostępniania danych dla 

celów statystycznych oraz ich zakres. 

Projektowany § 2 stanowi, iż dokumenty przekazywane do celów statystycznych, 

podlegają kontroli pod względem kompletności i jakości, przeprowadzanej przed ich 

przekazaniem przez osobę upoważnioną przez Ministra Sprawiedliwości, a nie jak dotychczas 

przez dyrektora Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego.  

Nowe brzmienie przepisu wynika z potrzeby uwzględnienia zmian wprowadzonych  

w ustawie o Krajowym Rejestrze Karnym.  
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Art. 2 ust. 1 powołanej ustawy w swojej dotychczasowej treści stanowił, iż Rejestr 

prowadzi wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości Biuro Informacyjne Krajowego 

Rejestru Karnego. Po zmianie ustawy o KRK prowadzenie Rejestru powierzono Ministrowi 

Sprawiedliwości, a realizację zadań związanych z prowadzeniem Rejestru ma zapewnić Biuro 

Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego. 

 Jednocześnie uchylony został art. 3 powołanej ustawy, stanowiący, iż Biurem kieruje 

powoływany i odwoływany przez Ministra Sprawiedliwości dyrektor, który jest organem 

Biura. 

Nowelizując ustawę o KRK zmieniono również brzmienie art. 4 ust. 2. W świetle 

nowych przepisów administratorem danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze  

w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 i 1662) jest Minister Sprawiedliwości, a nie jak dotychczas Biuro 

Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego. 

Mając na uwadze powyższe zmiany należało zaproponować nowe brzmienie § 2 

niniejszego projektu. 

W § 3 projektowanego rozporządzenia określono zasady i sposób udostępniania 

danych do badań naukowych. Wskazano, że mogą być one udostępniane osobom fizycznym  

i jednostkom, na ich pisemny i umotywowany wniosek, wyłącznie za zgodą Ministra 

Sprawiedliwości, który może uzależnić jej udzielenie od spełnienia wymogów opisanych  

w ust. 2. 

W obecnie obowiązującym rozporządzeniu zgody, o której mowa w § 3, udzielał 

dyrektor. Zmiana została wprowadzona, z uwagi na konieczność dostosowania brzmienia 

powołanego przepisu do znowelizowanych przepisów ustawy o KRK. 

W § 4 projektowanego aktu wykonawczego przewidziano wejście w życie 

rozporządzenia po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Okres taki należy uznać za 

wystarczający na zapoznanie się z przedmiotowym aktem prawnym przez jego adresatów.  

Zakres projektu rozporządzenia nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.  

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 

Projekt nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 
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notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.) i w związku 

z tym nie podlega notyfikacji. 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt został udostępniony  

w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji oraz Ministerstwa 

Sprawiedliwości.  

W celu spełnienia wymogów, o których mowa w § 42 ust. 1 pkt 1 uchwały Nr 49 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P.  

poz. 979), projekt rozporządzenia został skierowany do Szefa Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów.  

 


