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Opinia do ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym 

(druk nr 733) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedłożona Senatowi ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym ma na 

celu zwolnienie od uiszczenia opłaty za wydanie z Krajowego Rejestru Karnego informacji 

o osobie, wolontariuszy będących kandydatami na wychowawców lub kierowników 

zorganizowanych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży, którzy są obowiązani do 

przedstawienia informacji z KRK 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, ze 

zm.). 

Zmiana ta jest realizowana poprzez dodanie ust. 1a w art. 24 ustawy z dnia 24 maja 

2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 654 i 1514). 

Przedmiotowa zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym jest efektem uchwalenia 

w dniu 4 kwietnia 2014 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych 

ustaw i zawartą w niej nowelizacją przepisów art. 92a ust. 1a i 1b ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty, które stanowią, że wychowawcą lub kierownikiem kolonii, obozu 

lub innej formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży 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, określone w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oraz za przestępstwo 

określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 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 
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lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania 

określonego miejsca pobytu bez zgody sądu. 

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.  

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2014 r. 

w sprawie opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego wysokość opłaty za 

wydanie informacji o osobie wynosi 30 zł albo 20 zł w przypadku złożenia wniosku lub 

zapytania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.  

Ponieważ duża część wychowawców i kierowników różnych form wypoczynku 

realizuje swoją funkcję społecznie, nie pobierając z tego tytułu żadnego wynagrodzenia, 

osoby te są zmuszone pokrywać z własnych funduszy koszty związane z uzyskaniem 

informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Liczbę takich osób szacuje się na około 26 tys. 

rocznie.  

Uchwalona ustawa umożliwi takim osobom uzyskanie nieodpłatnej informacji 

z Krajowego Rejestru Karnego i ma za zadanie zachęcić ich do pracy z dziećmi i młodzieżą, 

której podejmują się ze szlachetnych pobudek. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 77. posiedzeniu w dniu 10 października 2014 r. 

w oparciu o przedłożenie poselskie (druk sejmowy nr 2693). Projekt stanowił przedmiot prac 

sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Komisja nie wprowadziła poprawek 

do projektu. Poprawek nie zgłoszono także w trakcie drugiego czytania (na posiedzeniu 

Sejmu). Ustawa została przyjęta w brzmieniu przedłożenia.  

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 

 


