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Uprzejmie proszę o zamieszczenie na łamach dziennika „Fakt” komunikatu prasowego stanowiącego odpowiedzi na pytania nadesłane przez Redaktora Artura Węgrzynowicza
przed publikacją pt. „Długa kolejka po niewinność” (Fakt, 16.10.2006 r.). Zgodnie z art. 12
pkt. 1 ustawy Prawo Prasowe, dziennikarz jest obowiązany: „zachować szczególną staranność i rzetelność przy zbieraniu i wykorzystaniu materiałów prasowych [...]”. Autor wspomnianego tekstu nie wywiązał się z tego obowiązku.
13 października br. Pan Artur Węgrzynowicz zwrócił się do Wydziału Informacji Ministerstwa Sprawiedliwości z prośbą o odpowiedź na pytania dotyczące przygotowywanego
tekstu. Tego samego dnia uzyskał wyczerpującą odpowiedź przygotowaną przez Panią Grażynę Nowak-Szulejewską, dyrektor Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego. W
wyżej wymienionym piśmie dziennikarz uzyskał wyjaśnienie wielu niepokojących go kwestii
związanych z działalnością Krajowego Rejestru Karnego, a w szczególności placówki KRK
przy ul. Zwycięzców 34. Dziennikarz w swoim tekście nie wykorzystał uzyskanych informacji, a oparł się wyłącznie na wypowiedziach interesantów, odwiedzających KRK.
Z tego powodu opublikowany tekst cechuje się jednostronnością i nierzetelnością.
Dlatego też wnoszę o zamieszczenie na łamach Faktu treści komunikatu, który został przesła-
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ny dziennikarzowi w dniu 13 października w odpowiedzi na jego pytania (tekst komunikatu w
załączeniu).

Marek Łukaszewicz
Dyrektor Biura Ministra

Do wiadomości: Bartosz Życiński, szef działu Warszawa
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W odpowiedzi na Pana pytania dotyczące działalności Krajowego Rejestru Karnego,
Biuro Informacyjne Rejestru uprzejmie informuje:
Ad. 1.
Zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego w województwie mazowieckiem można
otrzymać:
1.
w siedzibie Krajowego Rejestru Karnego w Warszawie, ul. Zwycięzców 34,
oraz jego Punktach Informacyjnych usytuowanych przy:
2.
Sądzie Okręgowym w Warszawie, al. Solidarności 127,
3.
Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza. ul. Kocjana 3,
4.
Sądzie Rejonowym dla Warszawy - Śródmieścia, ul. Marszałkowska 82,
5.
Sądzie Okręgowym w Radomiu ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10,
6.
Sądzie Okręgowym w Ostrołęce , ul. Gomulickiego 5,
7.
Sądzie Okręgowym w Płocku, Pl. Narutowicza 4/6.
Pełny wykaz punktów informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego zamieszczony jest
na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl
Ponadto wyjaśniamy, że zaświadczenia z Rejestru można uzyskać także drogą
korespondencyjną za pośrednictwem poczty.
Termin wydania zaświadczenia, zgodnie z art. 217 Kodeksu postępowania
administracyjnego wynosi 7 dni.
Ad. 2.
Punkt obsługi interesantów Biura Rejestru wydaje zaświadczenia pięć dni w tygodniu,
w godzinach:
poniedziałek - 9.00 - 17.00
wtorek
9.00-14.30
środa
9.00-14.30
czwartek
9.00-14.30
piątek
9.00-14.30.
Godziny przyjęć interesantów uwarunkowane są godzinami pracy urzędu oraz
uzależnione są od godzin pracy kasy sprzedającej znaki opłaty sądowej i skarbowej,
prowadzonej przez firmę zewnętrzną.
Ad. 3.
Opłata za wydanie informacji o osobie z KRK wynosi 50 zł . Wysokość jej ustalona
została rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z 14 sierpnia 2003r.
Opłata stanowi dochód do budżetu państwa - art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2000r.
o Krajowym Rejestrze Karnym ( Dz. U. Nr 50, poz. 580 z późn. zmn.).

Ad.4.
W związku z licznymi prośbami interesantów, Biuro Rejestru udostępnia
zainteresowanym formularze zapytań o udzielenia informacji o osobie przed otwarciem
punktu obsługi.
W przypadku błędnego wypełnienia zapytania klient po pouczeniu przez pracownika Biura,
jest obsługiwany poza kolejnością .
Ad. 5.
Trudne warunki przyjęć interesantów spowodowane są ogólnie bardzo trudną sytuacją
lokalową Krajowego Rejestru Karnego. Obecnie trwają intensywne prace związane ze zmianą
siedziby Krajowego Rejestru Karnego, która zapewni właściwe warunki do funkcjonowania
instytucji oraz stworzy odpowiednie
warunki do obsługi interesantów. Zmiana siedziby Rejestru planowana jest na 2007 rok.
Jednocześnie informujemy, iż Biuro Rejestru udostępnia długopisy zarówno przy
okienkach, jak i stolikach. Z przykrością należy stwierdzić fakt notorycznego zabierania
długopisów przez klientów.
Dyrektor Biura Informacyjnego
Krajowego Rejestru Karnego
Grażyna Nowak-Szulejewska

