Warszawa, 14 września 2020 r.
Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru
Karnego

B-KRK-III.0510.2.2020

Pani
Aleksandra Szewera-Nalewajek
Przewodnicząca Ogólnopolskiego
Związku Zawodowego Kuratorów
Sądowych
na adres: zarzad.ozzks@gmail.com

Szanowna Pani,

Okres oczekiwania na informacje o osobach z Krajowego Rejestru Karnego uległ
w ostatnim okresie wydłużeniu z uwagi na czynniki niezależne od Biura, w szczególności
związane z obostrzeniami w organizacji pracy organów administracji oraz sądów
powszechnych wynikających z zagrożeń epidemicznych.
Nie bez znaczenia, dla terminów udzielania informacji, pozostaje również okoliczność
nieterminowego przesyłania przez sądy sprawujące nadzór nad wykonaniem orzeczeń
stosownych zawiadomień, o których mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 24 maja 2000 r.
o Krajowym rejestrze Karnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1158) skutkująca koniecznością
prowadzenia znacznej ilości postępowań wyjaśniających, umożliwiających udzielenie
rzetelnej informacji z Rejestru. Biuro podjęło starania objęcia omawianego zagadnienia
stałym nadzorem administracyjnym Ministra Sprawiedliwości.
Biuro prowadzi intensywne prace legislacyjne (UD 12: projekt ustawy o zmianie
ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych ustaw) oraz informatyczne
umożliwiające sądom powszechnym pozyskiwanie informacji z Rejestru w czasie
rzeczywistym w ramach prowadzonego projektu Budowa systemu teleinformatycznego
Krajowego Rejestru Karnego wraz ze zmianami organizacyjnymi (KRK 2.0). Obecny stan
prac legislacyjnych pozwala przypuszczać, iż produkcyjne udostępnienie usługi nastąpi
na przełomie 2020/2021 r. Opracowane rozwiązania winny również odciążyć punkty
informacyjne KRK utworzone przy sądach powszechnych.
Odpowiadając na Państwa pytanie czy istnieje możliwość udostępnienia kuratorom
zawodowym możliwości korzystania z bazy danych systemu KRK wskazuję, iż podmiotami
uprawnionymi do pozyskiwania informacji z Rejestru są między innymi sądy sprawujące
w Rzeczypospolitej Polskiej wymiar sprawiedliwości, w związku z prowadzonymi
postępowaniami (art. 6 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy). Z uwagi na powyższe do decyzji organów
sądów pozostaje organizacyjne wykorzystanie udostępnianej usługi webservice. Na przełomie

IX/X 2020 r. planowane jest przekazanie Prezesom Sądów oraz Pełnomocnikom
ds. informatyzacji stosownych informacji organizacyjnych oraz techniczno - informatycznych
dotyczących możliwości pozyskania informacji z KRK za pośrednictwem usługi webservice.
Jednocześnie uprzejmie wskazuję, na możliwość przyśpieszenia udzielenia
odpowiedzi na pilne zapytania poprzez nadesłanie bliższych informacji (tj. wskazanie imion
i nazwisk osób, których zapytania dotyczyły, wraz z terminem przesłania do Biura) pod nr
faxu: 22 39-76-358.
z poważaniem,
Marta Przeździecka
Zastępca Dyrektora
Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego
/podpisano elektronicznie/

