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USTAWA
z dnia 24 sierpnia 2007 r.
o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym
Art. 1. W ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 50, poz. 580, z póên.
zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 14:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dane osobowe osób, o których mowa
w art. 1 ust. 2 pkt 1, 3, 4 i 7, oraz dane o podmiotach zbiorowych, o których mowa
w art. 1 ust. 3, usuwa si´ z Rejestru, je˝eli
z mocy prawa skazanie uleg∏o zatarciu, a ponadto po otrzymaniu zawiadomienia o:
1) zarzàdzeniu zatarcia skazania przez sàd,
na podstawie art. 107 § 2 i 4 oraz art. 337
Kodeksu karnego,
2) zatarciu skazania w drodze u∏askawienia
lub na podstawie amnestii,
3) przywróceniu terminu do zaskar˝enia
orzeczenia odnotowanego w Rejestrze albo uchyleniu takiego orzeczenia w wyniku kasacji lub wznowienia post´powania,
4) stwierdzeniu niewa˝noÊci orzeczenia odnotowanego w Rejestrze,
———————
1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 56, poz. 579, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 197,
poz. 1661, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, z 2005 r. Nr 183,
poz. 1537, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157,
poz. 1119 oraz z 2007 r. Nr 136, poz. 957.

5) zwolnieniu skazanego od kary pozbawienia wolnoÊci, na podstawie art. 336 § 3 i 4
Kodeksu karnego, lub od kary ograniczenia wolnoÊci, na podstawie art. 62 § 2 Kodeksu karnego wykonawczego.”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Dane osobowe osób, o których mowa
w art. 1 ust. 2 pkt 2, usuwa si´ z Rejestru po
up∏ywie terminu okreÊlonego w art. 68 § 4
Kodeksu karnego, a ponadto po otrzymaniu zawiadomienia o podj´ciu warunkowo
umorzonego post´powania karnego lub
post´powania w sprawie o przest´pstwo
skarbowe.”;
2) w art. 20:
a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) nazwisko i imi´ oraz podpis osoby upowa˝nionej do jej wydania,”,
b) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) nazwisko i imi´ oraz podpis osoby upowa˝nionej do jej wydania;”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie miesiàca od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

