
ROZPORZĄDZENIE  
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) 

 
z dnia                                             2008 r. 

 
w sprawie wzoru karty zapytania oraz sposobu jej wypełnienia 

 
 

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, 
przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 
1585, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. 

 
1. Karta zapytania ma formę elektroniczną. 
2. Wzór strukturalny i graficzny karty zapytania oraz sposób jej wypełnienia określa 
załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. 
 

Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 
października 2004 r. w sprawie wzoru karty zapytania oraz sposobu jej wypełnienia 
(Dz. U. Nr 242, poz. 2425).  

 
§ 3. 

 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia. 
 
 
 
 
 
 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 
ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604). 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, 
poz. 1170. 



 
UZASADNIENIE 

 
 

Dotychczasowa praktyka stosowania obowiązującego rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 października 2004 r. w sprawie wzoru 

karty zapytania oraz sposobu jej wypełnienia (Dz. U. Nr 242, poz. 2425), wskazuje na 

potrzebę wprowadzenia do elektronicznej karty zapytania nowych rozwiązań: 

umożliwienia wskazania i sprecyzowania zakresu żądanych informacji kryminalnych, 

uproszczenia trybu wprowadzania zapytania o osobę oraz dostosowania do zakresu 

informacji gromadzonych w KCIK w obszarze podmiot.  

Propozycje zmian obejmują:  

1. Na karcie zapytania w zakładce „Sprawdzenie” zastąpienie nazwy pola „Telefon 

kontaktowy” nazwą „Zakres zapytania / telefon kontaktowy” oraz rozszerzenie 

tego obszaru poprzez zwiększenie ilości znaków możliwych do wprowadzenia.  

2. Dodanie klawisza nawigacyjnego "Zakończ" w zakładce "Sprawdzenie osoby: 

dane personalne", co uprości sposób zadawania zapytania w tym obszarze. 

Dzięki takiej funkcjonalności możliwe jest zakończenie edycji zapytania o osobę 

po wprowadzeniu tylko jej numeru PESEL.  

3. Usunięcie w zakładce elektronicznej karty zapytania "Sprawdzenie: podmiot" 

z nazwy pola "Numer z ewidencji działalności gospodarczej" wyrazów 

"działalności gospodarczej" jest konsekwencją wprowadzenia analogicznej 

zmiany we wzorze strukturalnym i graficznym elektronicznej karty rejestracyjnej 

podmiotu.  

Wprowadzenie projektowanych zmian powoduje konieczność wprowadzenia 

zmian we wzorze strukturalnym  i graficznym elektronicznej karty zapytania.   

 Wzór strukturalny i graficzny elektronicznej karty zapytania stanowi integralną 

całość. Dlatego też, proponuje się uchylenie dotychczasowego aktu normatywnego 

i wydanie nowego.  

Rozporządzenie stanowi akt wykonawczy do art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 

6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji 

kryminalnych (Dz. U z 2006 r. Nr 216, poz. 1585 z późn. zm.) i zastępuje 

obowiązujące rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 

października 2004 r. w sprawie wzoru karty zapytania oraz sposobu jej wypełnienia 

(Dz. U. Nr 242, poz. 2425). 



Ustanowienie półrocznego vacatio legis podyktowane jest koniecznością 

dostosowania systemu KCIK oraz oprogramowania komputerowego stanowisk 

dostępowych do KCIK w poszczególnych podmiotach, co wymaga wykonania prac 

programistycznych lub  wdrożenia procedury o udzielenie zamówienia publicznego. 

W celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 

r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 

1414) projekt rozporządzenia zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji 

Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 



 

 
OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  
w sprawie wzoru karty zapytania oraz sposobu jej wypełnienia 

 
 
 
 

Podmioty, na które będzie oddziaływał projekt rozporządzenia. 
 
 Proponowane zmiany rozporządzenia obejmują swoim działaniem Szefa 
Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych oraz podmioty uprawnione wymienione 
w art. 19 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. 
o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U z 
2006 r. Nr 216, poz. 1585, z późn. zm.). 
 
Konsultacje społeczne. 
 

Projekt rozporządzenia nie wymaga konsultacji społecznych. 
 
Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa. 
 
 Wprowadzenie proponowanych zmian w zakresie umożliwienia wskazania 
i sprecyzowania zakresu żądanych informacji kryminalnych, uproszczenia trybu 
wprowadzania zapytania o osobę oraz dostosowania do zakresu informacji 
gromadzonych w KCIK w obszarze podmiot wymaga nakładów finansowych w 
wysokości około 1,5 mln złotych, jednorazowo w 2009 r. Wskazana kwota stanowi 
łączny koszt wprowadzenia zmian w przywołanym wyżej rozporządzeniu i 
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 
2007 r. w sprawie wzorów kart rejestracyjnych oraz sposobu ich wypełniania (Dz. U. 
Nr 127, poz. 881), które należy wprowadzić w jednym czasie. Nakłady finansowe 
będą pokryte w ramach budżetu Policji  

Po stronie podmiotów uprawnionych powstanie konieczność zabezpieczenia 
środków finansowych w wysokości trudnej obecnie do oszacowania, o czym 
podmioty te były informowane w 2007 roku. 

 
 
Wpływ regulacji na rynek pracy. 
 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację na rynku 
pracy. 
 
Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw. 
 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność 
gospodarki, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

 



 
Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny. 
 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój 
regionalny. 
 
Podmioty zainteresowane pracami nad projektem rozporządzenia. 
 
 Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414), z chwilą skierowania 
projektu rozporządzenia do uzgodnień międzyresortowych zostanie on opublikowany 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. 
 
Zgodność z regulacjami prawnymi Unii Europejskiej 
 
 Zapisy nowelizujące przedmiotowe rozporządzenie nie obejmują materii 
będącej przedmiotem regulacji prawa wspólnotowego oraz postanowień Układu 
Europejskiego. 
 

 


