
 

*)             Jeżeli zapytanie podlega opłacie i jest ona wnoszona znakami opłaty sądowej. 
**)       Dane osobowe należy podać na podstawie dokumentów stwierdzających tożsamość. 
***)     Należy wypełnić w przypadku, gdy zapytanie dotyczy osoby nieposiadającej numeru PESEL. 
****)   W punkcie 12 należy wstawić X w odpowiednim kwadracie. 
Pouczenie  
Uzyskanie bez uprawnienia informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego jest zagrożone grzywną, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia 
wolności do lat 2 (art. 25 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym). 
 

 

      
     
   Data wpływu     
 
 
 
 
     
  

   miejsce na znaki opłaty sądowej*) 
 

 
    Data wystawienia  .....................................      
                               

ZAPYTANIE O UDZIELENIE INFORMACJI O OSOBIE**) 

           
       Numer PESEL  

 
……………………………………..………… 
numer paszportu albo innego dokumentu 

      stwierdzającego tożsamość***) 

 
1. Nazwisko rodowe ..............Surname…….......................................................................................................................................... 

2. Nazwisko (w tym przybrane) ..................Other surname if the surname at birth is different............................................................ 

3. Imiona ..................Given names......................................................................................................................................................... 

4. Imię ojca ......Father’s name................................ 5.  Imię matki .........Mother’s name...................................................................... 

6. Data urodzenia …Date of birth........................... 7.  Nazwisko rodowe matki ................Mother’s maiden name............................ 

8. Miejsce urodzenia ....Place of birth (city and country).......... 9.  Obywatelstwo .........Nationality................................................... 

10. Miejsce zamieszkania ........Place of residence.................................................................................................................................. 

11. Wskazanie postępowania, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania informacji o osobie   

The proceeding in respect of which there is a need to obtain information. You can leave this field blank (as a person interested 

about your own criminal record you can always submit a request without indicating a reason or a purpose)....................................... 

12. Rodzaj danych ,  które mają  być przedmiotem informacji o osobie:****)

 1.  Kartoteka karna       2.  Kartoteka nieletnich

 3.  Kartoteka osób pozbawionych wolności oraz poszukiwanych listem gończym 

13. Zakres danych, które mają być przedmiotem informacji o osobie .........Type of data needed. If you want full information leave 

this field blank.......................................................................................... 

 

 
             ............................................... 

      (podpis osoby uprawnionej)                                       
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nazwa i adres podmiotu kierującego 
 zapytanie oraz numer urządzenia  

służącego do automatycznego  
odbioru informacji 

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI 
BIURO INFORMACYJNE 

KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO 

SAMPLE FORM 

Name and address of a person requesting 
the certificate. We’ll send the certificate to 
the address indicated in this field. 

Date of preparation the form  

If you are paying for the 
certificate with court fee 
stamps please put them 
here. If you are paying by 
transfer leave this field 
blank. 

If you have PESEL number write it 
here. If you don’t have PESEL 
number leave the field blank.  

Passport number or number of 
other document confirming 
your identity 

Your signature or a 
signature of your 
representative  Information on convictions - final 

decisions of a criminal court against a 
natural person in respect of a criminal 
offence 

Information from register of 
juvenile delinquents 

Information from register of 
wanted and imprisoned 
persons 


