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KOMUNIKAT  PRASOWY 

 

W nawiązaniu do artykułu zamieszczonego 7 marca 2007r. w 

Gazecie Prawnej dotyczącego sądów 24-godzinnych, w którym autor 

zarzucał nieprzygotowanie Krajowego Rejestru Karnego do sprawnego 

przekazywania sądom, prokuratorom i policji danych z rejestru 

dotyczącego osób skazanych, co w praktyce miałoby uniemożliwić 

właściwe działanie sądów 24-godzinnych, Wydział Informacji wyjaśnia, że 

w żadnym wypadku nie można się zgodzić z przedstawionymi tam 

zarzutami. Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło bowiem szereg działań 

mających na celu sprawne funkcjonowanie Krajowego Rejestru Karnego. 

W związku z wejściem w życie z dniem 12 marca 2007r. 

postępowań przyspieszonych w celu zapewnienia szybkiego dostępu do 

danych gromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym,  wydłużono czas 

pracy Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego. Dane dostępne 

będą codziennie, łącznie z sobotami, niedzielami  i dniami świątecznymi w 

godzinach od 8.00 do 20.00.  

W przypadkach szczególnych na wniosek właściwego prezesa sądu, 

godziny pracy Biura Informacyjnego zostaną stosownie do potrzeb 

postępowania przyspieszonego wydłużone odpowiednio do godzin 

urzędowania sądu.  

Niniejsze rozwiązania wprowadzono: 
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• zarządzeniem Dyrektora Generalnego Ministerstwa Sprawiedliwości 

z dnia 26 lutego 2007r. zmieniającym zarządzenie w sprawie 

regulaminu pracy w Ministerstwie Sprawiedliwości, 

• rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. -  

Regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych,  

• rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007r. 

zmieniającym rozporządzenie - Regulamin wewnętrznego 

urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. 

 

Dla zapewnienia szybkiego udzielania odpowiedzi na wpływające 

do Rejestru zapytania o udzielenie informacji o osobie w postępowaniu 

przyspieszonym, Biuro Informacyjne przygotowało specjalny, odrębny tryb 

załatwiania tych spraw. Pozwoli to na otrzymywanie przez uprawnione 

podmioty – policję, prokuratorów i sądy niezbędnych dokumentów 

procesowych z Rejestru, w czasie zapewniającym przeprowadzenie 

postępowania przyspieszonego. 

O podjętych działaniach organizacyjnych Dyrektor Biura 

Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego poinformował  Komendanta 

Głównego Policji, Prokuraturę Krajową oraz wszystkich prezesów sądów 

okręgowych i apelacyjnych. 

Wszystkie Punkty Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego 

zostały poinformowane o zasadach współpracy przy załatwianiu zapytań o 

udzielenie informacji o osobie,  nadsyłanych w sprawach prowadzonych w 

postępowaniu przyspieszonym. 

Minister Sprawiedliwości celem zabezpieczenia prawidłowego przebiegu 

postępowań przyspieszonych przydzielił już w 2006 roku – 31 dodatkowych 

etatów pracowniczych, a w 2007 roku – 64 etaty dla Punktów 

Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego usytuowanych przy sądach 

powszechnych.  
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Ponadto Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego otrzymało – 6 

dodatkowych etatów pracowniczych. 

W 2007 roku planowane jest uruchomienie dalszych Punktów 

Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego przy sądach powszechnych. 

Do chwili obecnej wpłynęło 7 wniosków prezesów sądów okręgowych.   

Jednocześnie należy podnieść, iż działający w Ministerstwie 

Sprawiedliwości system informatyczny Krajowego Rejestru Karnego został 

zbudowany w oparciu o niezawodne technologie, które umożliwiają 

przeprowadzanie modernizacji oprogramowania stosownie do 

zmieniających się przepisów prawa.  

Podczas prac w organach Unii Europejskiej przy budowie Europejskiego 

Rejestru Karnego rozwiązania przyjęte w Krajowym Rejestrze Karnym  

zostały ocenione bardzo wysoko. 
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