
ROZPORZĄDZENIE 
 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) 

 
 

z dnia                                      2008 r. 
 
 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów kart rejestracyjnych oraz 
sposobu ich wypełniania 

 
 
 
 

Na podstawie art. 21 ust. 3 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. 

 
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) wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego 

rozporządzenia; 
2) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego 

rozporządzenia; 
3) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego 

rozporządzenia. 
 

§ 2. 
 

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 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 
 
 

Rozporządzenie stanowi akt wykonawczy do art. 21 ust. 3 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 zmienia obowiązujące 
rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 czerwca 2007 
r. w sprawie w sprawie wzorów kart rejestracyjnych oraz sposobu ich wypełniania 
(Dz. U. Nr 127, poz. 881). 

Konieczność wprowadzenia zmian w rozporządzeniu w zakresie sposobu 
rejestracji przedmiotu, podmiotu i przestępstwa, wynika z potrzeb zgłaszanych przez 
podmioty uczestniczące w wymianie informacji kryminalnych oraz zmienionych 
przepisów prawa. 

Proponowane zmiany dotyczą: 
1. Zniesienia obligatoryjności pola "Numer silnika" na karcie rejestracyjnej 

przedmiotu w obszarze rejestracji pojazdów utraconych, co jest spowodowane 
dostosowaniem do treści art. 66 ust. 3a  ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - 
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) w 
zakresie usunięcia numeru silnika jako cechy identyfikacyjnej pojazdu.  

2. Rozszerzenie karty rejestracyjnej podmiotu o pole „Zastrzeżenie koordynacyjne”, 
które wynika z konieczności dostosowania systemu informatycznego do 
obowiązującego stanu prawnego, tj. art. 31 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.). Rozszerzenie karty rejestracyjnej dla 
podmiotu o pole „Zastrzeżenie koordynacyjne” stwarza możliwość pełnej realizacji 
przepisów wyżej przywołanego art. 31 ustawy w przypadku przekazania 
informacji kryminalnych o przedsiębiorcach, spółkach cywilnych, fundacjach, 
stowarzyszeniach, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że zostały 
wykorzystane w celu popełnienia przestępstwa.  

3. Usunięcia wyrazów „działalności gospodarczej" z nazwy pola "Numer z ewidencji 
działalności gospodarczej", co umożliwi wprowadzanie numerów z dowolnej 
ewidencji prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dla 
określonych w nich podmiotów. Zwiększy się tym samym ilość zarejestrowanych 
w bazach danych KCIK podmiotów, o te z nadanymi numerami ewidencji innej niż 
ewidencja działalności gospodarczej.  



4. Nałożenia obligatoryjności pola "Miejsce popełnienia przestępstwa" 
w elektronicznej karcie rejestracyjnej przestępstw, co jest podyktowane 
koniecznością wypełnienia dyspozycji art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy.  

 
Zmiany w zakresie informacyjnym kart rejestracyjnych wymagają korekt we 

wzorach graficznych i strukturalnych elektronicznych kart rejestracyjnych dla 
poszczególnych obszarów. W związku z faktem, że wzory strukturalne i graficzne 
poszczególnych zakładek kart wraz z opisami wypełniania poszczególnych pól są 
częściami karty, wprowadzenie każdej zmiany wymaga wprowadzenia nowego 
załącznika. 

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, a w niektórych przypadkach 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 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów kart rejestracyjnych oraz 

sposobu ich wypełniania 
 
 
 

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. 
 
 Proponowane zmiany w zakresie informacyjnym kart rejestracyjnych 
wymagają poniesienia nakładów finansowych w wysokości około 1,5 mln zł, 
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 25 października 2004 r. w sprawie wzorów karty 
zapytania oraz sposobu jej wypełnienia (Dz. U. Nr 242, poz. 2425), które należy 
wprowadzić w jednym czasie. 
 Koszty zmian systemu Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych oraz 
dostosowania aplikacji umożliwiających dostęp do KCIK dla jednostek 
organizacyjnych Policji będą pokryte z budżetu Policji.  

Koszty, których wysokość jest trudna do oszacowania, związane 
z dostosowaniem systemów i aplikacji eksploatowanych przez podmioty uprawnione 
do współpracy z KCIK będą pokryte z budżetów tych podmiotów. O pracach 
związanych z przygotowaniem przedmiotowej nowelizacji rozporządzenia Szef 
Centrum informował podmioty w 2007 r. wraz z wnioskiem o zabezpieczenie 
stosownych środków finansowych. 
 
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. 
 


