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Objaśnienie oznaczeń: <> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 10 października 2014 r. 

o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym 

 

(druk nr 733) 

 

 

USTAWA z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 654 i 

1514)  

 

Art. 24. 

1. Za wydanie z Rejestru informacji o osobie pobiera się opłatę stanowiącą dochód budżetu 

państwa. Od uiszczenia opłaty zwolnione są podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 i 

11 oraz organy centralne państw członkowskich Unii Europejskiej występujące o wydanie 

informacji dla celów prowadzonego postępowania karnego lub administracyjnego. 

<1a. Od uiszczenia opłaty za wydanie z Rejestru informacji o osobie zwolnieni są także 

będący wolontariuszami kandydaci na wychowawców lub kierowników formy 

wypoczynku dzieci i młodzieży obowiązani do przedstawienia informacji 

organizatorowi wypoczynku na podstawie art. 92a ust. 1b ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).> 

2. Za wydanie z Rejestru informacji o podmiocie zbiorowym pobiera się opłatę stanowiącą 

dochód budżetu państwa. Od uiszczenia opłaty zwolnione są podmioty wymienione w art. 

6 ust. 1 pkt 1, 4-9 i 11. 

2a. Nie pobiera się opłaty od wydania ponownej informacji z Rejestru, o której mowa w art. 

21b. 

3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz sposób 

uiszczania i zwrotu opłat, o których mowa w ust. 1 i 2, mając na uwadze faktyczne koszty 

wydania informacji, w zależności od sposobu jej udzielenia. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. O SYSTEMIE OŚWIATY (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 

2572, z późn. zm.) 

 

Art. 92a. 

1. W czasie wolnym od zajęć szkolnych dla uczniów mogą być organizowane kolonie, obozy 

i inne formy wypoczynku. 

1a. W czasie wypoczynku dzieci i młodzieży zorganizowanego w formach, o których mowa 

w ust. 1, wychowawcą lub kierownikiem tej formy wypoczynku nie może być osoba 

karana za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu na szkodę małoletniego, 

przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego, 

przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 

209 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.), 

przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
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narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) albo osoba, wobec której orzeczono zakaz 

prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich 

lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych 

środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz 

opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu. 

1b. W celu potwierdzenia warunku, o którym mowa w ust. 1a, kandydat na wychowawcę lub 

kierownika formy wypoczynku dzieci i młodzieży jest obowiązany przedstawić 

organizatorowi wypoczynku dzieci i młodzieży informację z Krajowego Rejestru Karnego. 

Kandydat na wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku, który jednocześnie jest 

zatrudniony na podstawie przepisów, które zawierają warunek niekaralności za 

przestępstwo popełnione umyślnie, składa w formie pisemnej oświadczenie o niekaralności 

za przestępstwa, o których mowa w ust. 1a. 

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określa, w drodze rozporządzenia, 

warunki, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a 

także zasady jego organizowania i nadzorowania. 

 


