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PROJEKT  
 

 

USTAWA 
 

z dnia ……………………… r. 
 

o zmianie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz 
niektórych innych ustaw 

 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  poz. 1514) w art. 6 wprowadza się następujące zmiany: 

1) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) art. 1 pkt 7 lit. c i pkt 13 oraz art. 2 pkt 1 w zakresie dodawanych art. 21a 

pkt 3 i 4, art. 21b, a także art. 5, które wchodzą w życie   

z dniem 1 stycznia 2014 r.;”; 

2)  dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) art. 1 pkt 7 lit. a, b, d i e, pkt 8, 9, 12 i 15, które wchodzą w życie  

z dniem 1 lipca 2014 r.”. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2013 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

Niniejszy projekt ma na celu zmianę terminu wejścia w życie przepisów 

wymienionych w art. 1 pkt 7 lit. a, b, d i e, pkt 8 i 9, pkt 12 oraz pkt 15 ustawy z dnia 7 

grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 1514) z dnia 1 stycznia 2014 r. na dzień 1 lipca 2014 r. 

Wskazane powyżej przepisy ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym 

oraz niektórych innych ustaw regulują składanie wniosków i zapytań o udzielenie informacji 

z Krajowego Rejestru Karnego drogą elektroniczną oraz uzyskiwanie tą samą drogą 

informacji z Rejestru. Zmiany te mają być wdrożone w ramach realizacji III etapu projektu 

indywidualnego przygotowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka 2007-2013 (Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne – Budowa elektronicznej 

administracji) dla Projektu „Budowa systemu usług elektronicznych MS, w tym uruchomienie 

usług dla przedsiębiorców i osób fizycznych, poprzez dostęp elektroniczny do wydziałów 

Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego, Biura Monitora Sądowego  

i Gospodarczego”.  

Skutki wejścia w życie przepisów ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze 

Karnym oraz niektórych innych ustaw regulujących składanie wniosków i zapytań  

o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego drogą elektroniczną oraz uzyskiwanie 

tą samą drogą informacji z Rejestru mają zostać sfinansowane  ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 Zgodnie z pierwotnym harmonogramem, finansowanie III etapu projektu dotyczącego 

Krajowego Rejestru Karnego powinno rozpocząć się 1 kwietnia 2011 r., a termin zakończenia 

prac i kwalifikowalności wydatków wyznaczono na grudzień 2011 r. 

Należy wskazać, że realizacja III etapu projektu uzależniona jest od uruchomienia 

narzędzi informatycznych, które miały zostać stworzone w ramach I i II etapu projektu. 

Jednakże w 2011 r. Władza Wdrażająca Programy Europejskie nie podpisała  

z Ministerstwem Sprawiedliwości umowy na dofinansowanie III etapu, bowiem stan 

zaawansowania prac przy I i II części projektu był niezadowalający. Trudności przy realizacji 

I i II etapu spowodowały kilkukrotną zmianę terminu zakończenia prac.  

 Obecnie dobiega końca postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w celu 

wyłonienia wykonawcy III etapu projektu „Budowa systemu usług elektronicznych MS,  

w tym uruchomienie usług dla przedsiębiorców i osób fizycznych, poprzez dostęp 



elektroniczny do wydziałów Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowego Rejestru Karnego, 

Biura Monitora Sądowego i Gospodarczego”. Zważywszy jednak, iż zgodnie z zapisami 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wykonawca będzie miał 12 tygodni od dnia 

zawarcia umowy na wykonanie jej  przedmiotu, termin zakończenia projektu wypadnie po  

1 stycznia 2014 r. Z powyższych względów w dniu przewidzianym przez przepisy zmieniane  

nie będzie możliwe świadczenie przez komórki KRK usługi polegającej na możliwości 

składania zapytań  i wniosków oraz  uzyskiwanie informacji za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego. Mając na uwadze powyższe konieczne jest przesunięcie terminu wejścia 

w życie przepisów tak aby umożliwić zakończenie przygotowania systemu przez wykonawcę. 

Zmiana terminu wejścia w życie przepisów regulujących składanie wniosków  

i zapytań o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego drogą elektroniczną oraz 

uzyskiwanie tą samą drogą informacji z Rejestru będzie dotyczyć osób fizycznych oraz 

innych podmiotów składających takie wnioski bądź zapytania. 

Wejście w życie niniejszej regulacji spowoduje, że koszty związane z wdrożeniem 

projektowanych zmian zostaną poniesione w 2014 r., nie zaś w 2013 r, natomiast zmiana nie 

spowoduje zmiany wartości tych kosztów.  

Projekt nie będzie miał wpływu na budżety jednostek samorządu terytorialnego. 

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
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