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Streszczenie
Artykuá, na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym z dnia 24 maja
2000 r., przedstawia podstawowe zasady funkcjonowania Krajowego Rejestru Karnego oraz moĪliwoĞci jego wykorzystania. Jest on nieoceniony przy prawidáowym
sprawowaniu wymiaru sprawiedliwoĞci, jednak jego znaczenie wykracza daleko poza
dziedzinĊ prawa karnego, o czym moĪe Ğwiadczyü znaczna iloĞü aktów prawnych
nakáadających na róĪne podmioty obowiązek korzystania ze zgromadzonych w nim
danych. Baza danych Krajowego Rejestru Karnego przyczynia siĊ do zapewnienia
bezpieczeĔstwa obrotu gospodarczego. Jej stosowanie jest teĪ konieczne w zarządzaniu zasobami ludzkimi.
Sáowa kluczowe: Krajowy Rejestr Karny, zarządzanie zasobami ludzkimi, obrót gospodarczy,
zaĞwiadczenie o niekaralnoĞci
Wprowadzenie
Krajowy Rejestr Karny stanowi bazĊ danych gromadzącą informacje o osobach prawomocnie
skazanych. Realizuje w ten sposób jedną z podstawowych funkcji kary kryminalnej – funkcjĊ prewencji generalnej. Prewencyjne oddziaáywanie ukarania ma zapobiegaü popeánianiu nowych
przestĊpstw przez innych czáonków spoáeczeĔstwa. Ujawnienie w rejestrze danych osoby skazanej
i tym samym upowszechnienie tej informacji niewątpliwie potĊguje dolegliwoĞü odpowiedzialnoĞci
karnej, stąd moĪna teĪ mówiü o wypeánianiu przez rejestr funkcji sprawiedliwoĞciowej kary.
Zamieszczenie w nim danych osoby skazanej porównywane bywa niekiedy z karą lub Ğrodkiem
karnym, mimo Īe nie jest przewidziane w katalogu kar kodeksu karnego i nie jest przedmiotem
orzeczenia wyroku skazującego [24,37].
Celem artykuáu jest przedstawienie podstawowych zasad funkcjonowania Krajowego Rejestru
Karnego i moĪliwoĞci jego wykorzystania. Rejestr odgrywa znaczną rolĊ w prawidáowym sprawowaniu wymiaru sprawiedliwoĞci, jednak jego znaczenie wykracza daleko poza dziedzinĊ prawa
karnego. Biorąc pod uwagĊ iloĞü przypadków, w których ustawy przewidują obligatoryjne wykorzystanie zgromadzonych w nim danych, moĪna wyprowadziü wniosek, Īe ma on duĪy wpáyw nie
tylko na Īycie figurującej w nim osoby, ale teĪ na praktykĊ obrotu gospodarczego. Brak skutecznego
systemu przesyáania danych miĊdzy rejestrem a Krajowym Rejestrem Sądowym i niezastosowanie
przy zakáadaniu spóáki informacji o skazaniu jej czáonka zarządu przyczyniá siĊ do powstania sprawy
Amber Gold, która wstrząsnĊáa opinią publiczną w 2012 r. W Krajowym Rejestrze Karnym, oprócz
danych o skazaniu osób fizycznych (co w pewnych przypadkach uniemoĪliwia im zasiadanie we
wáadzach spóáek), gromadzi siĊ dane o podmiotach zbiorowych, które mogą byü wykorzystane do
sprawdzenia wiarygodnoĞci potencjalnych kontrahentów. Ujawnienie w rejestrze informacji o skazaniu za niektóre przestĊpstwa skutkuje równieĪ wykluczeniem wykonawcy z postĊpowania
o zamówienie publiczne. Prowadzenie bazy danych pozytywnie wpáywa na bezpieczeĔstwo obrotu
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gospodarczego. Szczególnie waĪną rolĊ fakt ten odgrywa teĪ w przypadku zarządzania zasobami
ludzkimi. Osoba figurująca w rejestrze nie moĪe bowiem obejmowaü niektórych stanowisk, sprawowaü pewnych funkcji czy prowadziü dziaáalnoĞci gospodarczej okreĞlonego rodzaju,
a w niektórych sytuacjach skazanie jest teĪ podstawą do jej zwolnienia.
Literatura dotycząca tych zagadnieĔ jest ograniczona. Do uregulowaĔ związanych z rejestrem
odnosi siĊ gáównie w komentarzach do kodeksu karnego i jedynie w kontekĞcie problematyki zatarcia skazania.
Charakteryzowane w artykule bazy danych skáadają siĊ na caáoksztaát zasobów informacji
i wiedzy niezbĊdnej do efektywnego prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej oraz uwiarygodnienia
partnerów biznesowych w oczach klientów, kontrahentów czy szerzej rozumianej spoáecznoĞci stykającej siĊ bezpoĞrednio z danym podmiotem gospodarczym. W zasobach wiedzy coraz wiĊkszą
rolĊ w tzw. regulowanej gospodarce rynkowej odgrywają przepisy prawne i skutki ich oddziaáywania oraz przestrzegania.
1. Podstawowe zasady funkcjonowania Krajowego Rejestru Karnego
Zasady funkcjonowania Krajowego Rejestru Karnego reguluje ustawa o Krajowym Rejestrze
Karnym z 24 maja 2000 r. (zwana dalej „ustawą”) [30]. Rejestr jest prowadzony przez powoáany
w tym celu centralny organ paĔstwa, tj. Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, wchodzące w skáad Ministerstwa SprawiedliwoĞci. Kierowanie nim zostaáo powierzone jego
dyrektorowi. Z przepisów ustawy wynika, Īe nie jest on organem samodzielnym. Biuro funkcjonuje
w ramach Ministerstwa, jego dyrektor jest powoáywany i odwoáywany przez Ministra i w jego imieniu wydaje wszelkie postanowienia w przedmiocie informacji z rejestru. Takie rozwiązanie nie jest
tylko kwestią organizacji wewnĊtrznej, ale ma wymiar praktyczny, równieĪ dla osób korzystających
z rejestru. Jego konsekwencją jest inna procedura w przypadku zaskarĪania decyzji. Strona niezadowolona z rozstrzygniĊcia dyrektora nie moĪe bowiem záoĪyü na nie zaĪalenia lub odwoáania. Do
postĊpowania na podstawie tej ustawy stosuje siĊ przepisy Kodeksu postĊpowania administracyjnego [27], te natomiast przewidują, Īe od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra nie
sáuĪy odwoáanie, a wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 127 § 3 k.p.a.) [39; 40].
Podstawowym zadaniem Krajowego Rejestru Karnego jest prowadzenie bazy danych oraz gromadzenie informacji o osobach prawomocnie skazanych za przestĊpstwa i przestĊpstwa skarbowe
oraz o podmiotach zbiorowych, wobec których prawomocnie orzeczono karĊ pieniĊĪną, przepadek,
zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomoĞci. Lista osób, których dane widnieją w rejestrze
zostaáa precyzyjnie okreĞlona w art. 1 ust. 2 ustawy. Są to osoby:
1) prawomocnie skazane za przestĊpstwa lub przestĊpstwa skarbowe,
2) przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postĊpowanie karne w sprawach o przestĊpstwa lub przestĊpstwa skarbowe,
3) przeciwko którym prawomocnie umorzono postĊpowanie karne w sprawach o przestĊpstwa lub
przestĊpstwa skarbowe na podstawie amnestii,
4) bĊdące obywatelami polskimi prawomocnie skazanymi przez sądy paĔstw obcych,
5) wobec których prawomocnie orzeczono Ğrodki zabezpieczające w sprawach o przestĊpstwa lub
przestĊpstwa skarbowe,
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6) nieletnie, wobec których prawomocnie orzeczono Ğrodki wychowawcze, poprawcze lub wychowawczo-lecznicze, albo którym wymierzono karĊ na podstawie art. 13 lub art. 94 ustawy
z dnia 26 paĨdziernika 1982 r. o postĊpowaniu w sprawach nieletnich,
7) prawomocnie skazane za wykroczenia na karĊ aresztu,
8) poszukiwane listem goĔczym,
9) tymczasowo aresztowane,
10) nieletnie umieszczone w schroniskach dla nieletnich.
Krajowy Rejestr Karny nie jest rejestrem jawnym, stąd nie kaĪdy zainteresowany moĪe uzyskaü dostĊp do informacji o osobach, których dane są w nim zgromadzone. InformacjĊ o treĞci
wszystkich zapisów udostĊpnia siĊ osobie, której te zapisy dotyczą. KaĪdy moĪe zatem Īądaü danych w odniesieniu do swojej osoby. Krąg pozostaáych uprawnionych do otrzymania takich
informacji zostaá zakreĞlony bardzo szeroko. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy obejmuje on m.in. sądy,
trybunaáy i organy prowadzące postĊpowania przygotowawcze (w związku z prowadzonymi postĊpowaniami), Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, pracodawców (w zakresie
niezbĊdnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralnoĞci, korzystania z peáni praw publicznych, a takĪe ustalenia uprawnienia do zajmowania
okreĞlonego stanowiska, wykonywania okreĞlonego zawodu lub prowadzenia okreĞlonej dziaáalnoĞci gospodarczej) oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne niebĊdące osobami prawnymi,
którym ustawa przyznaje zdolnoĞü prawną – w przypadkach, w których z przepisów ustawy wynika
wymóg niekaralnoĞci czáonków ich organów lub wspólników, w odniesieniu do czáonków lub kandydatów na czáonków tych organów oraz wspólników. W punkcie 9 cytowanego przepisu uczyniono
równieĪ generalne zastrzeĪenie, Īe dostĊp do danych z rejestru posiadają organy wykonujące zadania publiczne w przypadkach, kiedy jest to uzasadnione potrzebą wykonania naáoĪonych na nie
zadaĔ, okreĞlonych w ustawie. Ustawa kompleksowo i wyczerpująco reguluje moĪliwoĞü wglądu w
dane zawarte w rejestrze. O udzielenie takich informacji moĪe siĊ wiĊc ubiegaü jedynie podmiot
wymieniony w art. 6 i tylko w wyszczególnionych w nim przypadkach. Ustawa stanowi lex specialis
w stosunku do przepisów ustawy o dostĊpie do informacji publicznej [31]. W związku z tym zastosowanie ustawy o dostĊpie do informacji publicznej jest wyáączone i nie moĪna, powoáując siĊ na
nią, dochodziü uprawnienia dostĊpu do danych w rejestrze [41].
2. Znaczenie Krajowego Rejestru Karnego
Dane zawarte w Krajowym Rejestrze Karnym pozwalają na prawidáowe sprawowanie wymiaru
sprawiedliwoĞci. Informacje dostarczane przez Biuro Informacyjne umoĪliwiają miĊdzy innymi
stwierdzenie, czy przestĊpstwo zostaáo dokonane w warunkach recydywy, co uzasadnia wyĪszy wymiar kary przy skazaniu za popeánienie kolejnego umyĞlnego przestĊpstwa podobnego. Wpáyw
rejestru na stosowanie prawa karnego jest bezdyskusyjny. Jednak jego rola nie sprowadza siĊ tylko
do wspierania dziaáalnoĞci organów prowadzących postĊpowanie karne. W artykule przedstawiono
najwaĪniejsze przykáady zastosowania rejestru. Ukazano jego wpáyw na bezpieczeĔstwo obrotu gospodarczego i jego rolĊ w zarządzaniu zasobami ludzkimi, a takĪe moĪliwoĞü wykorzystania jego
bazy danych dla celów statystycznych i w badaniach naukowych.
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2.1. Wykorzystanie bazy danych Krajowego Rejestru Karnego dla celów statystycznych
i w badaniach naukowych
Baza danych Krajowego Rejestru Karnego stanowi doskonaáe Ĩródáo wiedzy dla badaĔ naukowych. Ustawa w art. 8 ust. 1 zezwala na przetwarzanie danych dla celów prowadzenia badaĔ,
a odmowa ich udostĊpnienia moĪe nastąpiü tylko w kilku ĞciĞle okreĞlonych przypadkach, przykáadowo, gdy zagraĪa to podstawowemu interesowi gospodarczemu lub finansowemu paĔstwa lub
ujawnia informacje niejawne. Gromadzone w rejestrze informacje są szczególnie przydatne dla nauki socjologii, kryminologii czy prawa. Mogą one sáuĪyü m.in. do pomiaru przestĊpczoĞci, badania
jej struktury czy socjologicznego badania zachowaĔ sprawców przestĊpstw. Analiza i opracowanie
danych dotyczących przestĊpczoĞci gospodarczej moĪe stanowiü dla ustawodawcy podstawĊ do
ksztaátowania odpowiednich regulacji w zakresie gospodarki paĔstwa i ochrony konkurencji oraz
wpáywaü na bezpieczeĔstwo uczestników obrotu gospodarczego. W skali mikro natomiast taka analiza moĪe byü wykorzystana przez podmioty gospodarcze do ochrony swoich interesów, na przykáad
przed przestĊpczymi dziaáaniami osób nimi zarządzających.
Pozbawienie danych z rejestru informacji identyfikujących osoby w nim figurujące umoĪliwia
równieĪ wykorzystanie ich w celach statystycznych (art. 8 ust. 1 ustawy)
2.2. Rola Krajowego Rejestru Karnego w obrocie gospodarczym
Jako jedną z funkcji danych zawartych w Krajowym Rejestrze Karnym moĪna wskazaü funkcjĊ
gwarancyjną w zakresie bezpieczeĔstwa obrotu gospodarczego. Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy
w rejestrze gromadzi siĊ dane o podmiotach zbiorowych, wobec których prawomocnie orzeczono
karĊ pieniĊĪną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomoĞci. Podmiotem zbiorowym jest osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowoĞci prawnej, której
odrĊbne przepisy przyznają zdolnoĞü prawną (z wyáączeniem Skarbu PaĔstwa, jednostek samorządu
terytorialnego i ich związków), czyli są nimi na przykáad spóáki prawa handlowego, stowarzyszenia
rejestrowe lub spóádzielnie. Podmioty te podlegają odpowiedzialnoĞci karnej za czyny zabronione
osób fizycznych dziaáających w ich imieniu i interesie, jeĪeli ich zachowanie przyniosáo lub mogáo
przynieĞü podmiotowi korzyĞü, nawet niemajątkową. Rejestr umoĪliwia wiĊc sprawdzenie, czy danym podmiotem zarządzają osoby uczciwe i wiarygodne, a tym samym czy podjĊcie wspóápracy
z tym pomiotem nie jest obarczone nadmiernym ryzykiem.
O znaczeniu Krajowego Rejestru Karnego moĪna siĊ teĪ byáo przekonaü w 2012 r., kiedy w Polsce gáoĞnym echem odbiáa siĊ sprawa Amber Gold. Spóáka ta zostaáa w 2009 r. zarejestrowana przez
sąd rejestrowy, mimo obowiązywania zakazu obejmowania stanowiska czáonka zarządu przez osoby
skazane prawomocnym wyrokiem za niektóre przestĊpstwa (gáównie gospodarcze). Weryfikacja danych o karalnoĞci w praktyce byáa utrudniona, przepisy nie przewidywaáy bowiem ani obowiązku
sądu wysyáania zapytania do rejestru karnego, ani obowiązku przedkáadania zaĞwiadczenia o niekaralnoĞci przez samego zainteresowanego. PrzyjĊte rozwiązania byáy zatem nieskuteczne,
a niewykorzystanie danych z Krajowego Rejestru Karnego przy zakáadaniu nowego podmiotu przyczyniáo siĊ w poĞredni sposób do popeánienia przestĊpstwa na szkodĊ tysiĊcy osób. Zaistniaáe
wydarzenia skáoniáy ustawodawcĊ do zmiany przepisów i uáatwienia obiegu dokumentów miĊdzy
rejestrami. Obecnie sąd rejestrowy moĪe uzyskaü z rejestru karnego informacjĊ o karalnoĞci danej
osoby za pomocą systemu teleinformatycznego, zarówno przy zakáadaniu nowego podmiotu, jak
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i przy zmianie skáadu osobowego w jego wáadzach. Sytuacja, w której funkcje czáonka zarządu lub
rady nadzorczej w spóáce peánią osoby skazane, nie powinna mieü juĪ miejsca.
Zastosowanie bazy danych rejestru i jego znaczenie w obrocie gospodarczym zauwaĪalne jest
zwáaszcza na gruncie ustawy – Prawo zamówieĔ publicznych [32]. W ustawie tej w odniesieniu do
kilku podmiotów wprowadzono koniecznoĞü potwierdzenia swojej niekaralnoĞci. Zarówno w literaturze, jak i w orzecznictwie, szczególnie duĪo miejsca poĞwiĊcono problematyce wykluczenia
wykonawcy z postĊpowania o udzielenie zamówienia publicznego. Art. 24 ust. 1 ustawy Prawo
zamówieĔ publicznych okreĞla krąg wykonawców, których dotyczy przesáanka niekaralnoĞci. Są to:
osoby fizyczne, wspólnicy spóáki jawnej, partnerzy lub czáonkowie zarządu spóáki partnerskiej,
komplementariusze w spóáce komandytowej lub komandytowo – akcyjnej, czáonkowie organów zarządzających osób prawnych oraz podmioty zbiorowe. Krajowy Rejestr Karny peáni w odniesieniu
do nich funkcjĊ gwarancyjną przy realizacji zakazu ubiegania siĊ o zamówienie publiczne. Zapewnia on moĪliwoĞü „eliminacji takich wykonawców, którzy nie speániają ustawowo okreĞlonych
warunków dotyczących cech podmiotowych, związanych z wáaĞciwoĞcią samego wykonawcy” [23,
38]. Stwierdzenie przez zamawiającego, Īe wykonawca zostaá prawomocnie skazany za jedno z wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 4–11 przestĊpstw, skutkuje wykluczeniem tego wykonawcy
z postĊpowania i prowadzi do uznania jego oferty za odrzuconą. Jak moĪna zauwaĪyü, konsekwencje przewidziane wobec osoby zamierzającej realizowaü zamówienie publiczne, a która zostaáa
wczeĞniej prawomocnie skazana za okreĞlone przestĊpstwo, są niezwykle surowe. Osoba taka bĊdzie uprawniona do skáadania kolejnych ofert dopiero od chwili zatarcia skazania.
W kontekĞcie wykazywania niekaralnoĞci w postĊpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pojawia siĊ równieĪ powaĪny problem natury proceduralnej. Wykonawca biorąc udziaá
w postĊpowaniu, zobowiązany jest do przedstawienia odpowiednich dokumentów, w tym aktualnej
informacji z Krajowego Rejestru Karnego, wystawionej nie wczeĞniej niĪ 6 miesiĊcy przed upáywem terminu do skáadania ofert. JeĪeli takiej informacji nie záoĪy, zamawiający na podstawie art.
26 ust. 3 ustawy Prawo zamówieĔ publicznych wezwie go do uzupeánienia tego braku w wyznaczonym terminie. Kluczowego znaczenia nabiera jednak data wystawienia zaĞwiadczenia
o niekaralnoĞci. Powoáany przepis w ostatnim zdaniu zastrzega, Īe dokumenty powinny potwierdzaü
speánianie przez wykonawcĊ wszystkich warunków, nie póĨniej niĪ w dniu, w którym upáynąá termin skáadania ofert. Tymczasem zaĞwiadczenie z rejestru potwierdza stan na dzieĔ jego
wystawienia. Nie ma moĪliwoĞci jego uzyskania z datą wsteczną – wydania informacji z tego rejestru w odniesieniu do konkretnego okresu czasu lub na konkretny dzieĔ, inny niĪ dzieĔ wydania.
JeĪeli zatem wykonawca wystąpi o nią zanim upáynie zakreĞlony przez zamawiającego termin na
uzupeánienie braków, ale po upáywie terminu skáadania ofert, zostanie wykluczony z postĊpowania.
Nie bĊdzie miaáo w tym wypadku znaczenia, Īe faktycznie w dniu skáadania ofert nie figurowaá
w rejestrze. PostĊpowanie w tym zakresie jest bardzo formalne i organy rozstrzygające tego typu
sprawy rygorystycznie podchodzą do interpretacji przepisów. Orzecznictwo zarówno Krajowej Izby
Odwoáawczej, jak i sądów powszechnych, wielokrotnie potwierdziáo taką praktykĊ [33;34]. Za przykáad moĪe posáuĪyü stan faktyczny bĊdący podstawą wyroku Sądu OkrĊgowego w Warszawie z 29
maja 2013 r. [38] Spóáka z ograniczoną odpowiedzialnoĞcią braáa udziaá w postĊpowaniu o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego. Termin skáadania ofert upáywaá w dniu 30
listopada 2012 r., a wykonawca skáadając ofertĊ nie zaáączyá informacji z Krajowego Rejestru Karnego. 1 grudnia zostaá wezwany do uzupeánienia braków – do dnia 4 grudnia. Wykonawca
przedáoĪyá Īądane informacje w terminie, z tym, Īe jedna z nich opatrzona byáa datą 29 listopada,
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a druga 3 grudnia. Dodatkowym problemem w omawianej sytuacji byáa zmiana w zarządzie spóáki,
dokonana 29 listopada, a wiĊc na dzieĔ przed terminem na záoĪenie oferty. Informacja z rejestru
tymczasem powinna dotyczyü urzĊdujących czáonków zarządu. Zamawiający uznaá, Īe druga z zaáączonych informacji nie potwierdzaáa braku podstaw wykluczenia, a ofertĊ odrzucono. Krajowa
Izba Odwoáawcza, a póĨniej równieĪ Sąd OkrĊgowy nie zakwestionowaá stanowiska zamawiającego
i decyzja o odrzuceniu oferty zostaáa podtrzymana. NaleĪy stwierdziü, Īe taka interpretacja, choü
rygorystyczna, nie jest jednak pozbawiona logicznego uzasadnienia. Trzeba bowiem pamiĊtaü o instytucji zatarcia skazania. MoĪliwa byáaby sytuacja, w której wykonawca byá skazany za
przestĊpstwo wykluczające go z przetargu, jednak w okresie zakreĞlonym przez zamawiającego na
uzupeánienie braków, nastąpiáo jego zatarcie.
2.3. Rola Krajowego Rejestru Karnego w zarządzaniu zasobami ludzkimi
Znaczenie bazy danych Krajowego Rejestru Karnego jest zapewne najwyraĨniej widoczne
w przypadku zarządzania zasobami ludzkimi. Ujawnienie w rejestrze danych osoby skazanej powoduje w wielu przypadkach niemoĪnoĞü zajmowania niektórych stanowisk, wykonywania
okreĞlonych zawodów czy prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej danego rodzaju. WzglĊdy humanitarne powodują, Īe nie obarcza siĊ doĪywotnio skazanego konsekwencjami jego czynów.
W prawie karnym stosuje siĊ instytucjĊ zatarcia skazania. Z jego chwilą skazanie uwaĪa siĊ za niebyáe, a wpis o nim usuwa siĊ z rejestru. Osoba wczeĞniej w nim figurująca bĊdzie uprawniona do
uzyskania zaĞwiadczenia o niekaralnoĞci, które w Ğwietle licznych przepisów jest niezbĊdne, aby
móc zajmowaü okreĞlone stanowisko, wykonywaü dany zawód i prowadziü niektóre rodzaje dziaáalnoĞci gospodarczej.
2.3.1. Wymóg niekaralnoĞci jako przesáanka zajmowania niektórych stanowisk, wykonywania okreĞlonych zawodów lub prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej danego rodzaju
Wymóg niekaralnoĞci zawarty w przepisach ustawowych nie jest formuáowany w sposób jednolity. MoĪe on przybraü formĊ zakazu powoáywania na dane stanowisko osoby „skazanej
prawomocnym wyrokiem za przestĊpstwo lub przestĊpstwo skarbowe”, „niekaranej za przestĊpstwo”, „skazanej za przestĊpstwo umyĞlne” lub skazanej za popeánienie okreĞlonego rodzaju
przestĊpstwa.
Jednym z dalej idących obostrzeĔ jest warunek nieskazania prawomocnym wyrokiem sądu za
przestĊpstwo lub przestĊpstwo skarbowe. Takie zastrzeĪenie powinno byü związane ze szczególną
naturą wykonywanej pracy. Przepisy odwoáujące siĊ do tego kryterium dotyczą m.in.: funkcjonariusza Policji [3], straĪnika straĪy gminnej [10], komornika [8], licencjonowanego syndyka [19] czy
urzĊdnika sądu lub prokuratury [12]. NaleĪy przy tym zwróciü uwagĊ na ostateczny charakter wyroku skazującego. PrzyjĊcie takiego rozwiązania oznacza, Īe nieuprawniona byáaby odmowa
zatrudnienia osoby, co do której postĊpowanie karne dopiero jest w toku. Wynika to z obowiązującej
w procedurze karnej zasady domniemania niewinnoĞci. Nie moĪna bowiem wykluczyü, Īe osoba
oskarĪona nie zostanie skazana za popeánienie zarzucanych jej czynów. Z drugiej strony, specjalny
rodzaj związanych z pracą obowiązków uzasadnia niedopuszczenie do ich wykonywania osób, co
do których moĪna podnieĞü nawet niepotwierdzone formalnie zarzuty. Stąd warunek braku prawomocnego skazania czĊsto bywa uzupeániany dodatkowym kryterium – kandydat na dane stanowisko
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nie moĪe byü podejrzany albo oskarĪony o przestĊpstwo Ğcigane z oskarĪenia publicznego lub przestĊpstwo skarbowe (np. komornik lub licencjonowany syndyk). Brak takich uregulowaĔ w ustawie
powoduje koniecznoĞü poszukiwania innych rozwiązaĔ w przypadku chĊci zwolnienia zatrudnionej
osoby, która nie gwarantuje uczciwego wykonywania swojego zawodu. Ustawa o Policji w art. 41
ust. 1 przewiduje sytuacje, których zaistnienie skutkuje obligatoryjnym zwolnieniem ze sáuĪby. Zalicza do nich skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestĊpstwo lub przestĊpstwo skarbowe,
umyĞlne, Ğcigane z oskarĪenia publicznego. W razie skazania za inne przestĊpstwo (np. nieumyĞlne)
zwolnienie jest natomiast fakultatywne. Konsekwencji takich nie wskazano w odniesieniu do postĊpowania karnego pozostającego w toku. W takim przypadku moĪna posiákowaü siĊ treĞcią art. 45
ust. 2 pkt 5, który wymaga wykazania, Īe za zwolnieniem przemawia waĪny interes sáuĪby. Naczelny Sąd Administracyjny orzeká, Īe pojĊcie "waĪnego interesu sáuĪby" nie zostaáo w ustawie
bliĪej okreĞlone i „w praktyce, na podstawie tego przepisu dokonuje siĊ zwolnieĔ takich funkcjonariuszy, którzy w ocenie przeáoĪonych nie powinni z przyczyn pozamerytorycznych peániü dalej
sáuĪby w Policji, a nie moĪna ich zwolniü na innej podstawie prawnej”[35]. Wyrok ten dotyczyá
funkcjonariusza, któremu przedstawiono jedenaĞcie zarzutów, w tym pozostawania w zorganizowanej grupie przestĊpczej i wobec którego zastosowano Ğrodek zapobiegawczy w postaci
tymczasowego aresztowania. Mimo braku wyraĨnej podstawy prawnej Sąd nie dopatrzyá siĊ w jego
zwolnieniu naruszenia przepisów. PodkreĞliá, Īe „z uwagi na cele realizowane przez PolicjĊ, sáuĪbĊ
w niej moĪe peániü tylko osoba o nieposzlakowanej opinii […] Podejrzenie funkcjonariusza Policji
o zachowania karalne, zaprzeczające podjĊtym zobowiązaniom, naraĪa dobre imiĊ sáuĪby, którego
utrzymanie skáada siĊ na treĞü waĪnego interesu sáuĪby".
CzĊĞü ustaw w odmienny sposób ujmuje wymóg niekaralnoĞci. MoĪna siĊ mianowicie spotkaü
ze sformuáowaniem „niekarany za przestĊpstwo”. Oznacza ono, Īe osoba ubiegająca siĊ o dane stanowisko nie mogáa popeániü Īadnego przestĊpstwa, zarówno umyĞlnego, jak i nieumyĞlnego.
Obecnie obwarowania tego typu moĪna znaleĨü w nielicznych ustawach. Dotyczą one m.in. sáuĪby
w Biurze Ochrony Rządu [14] czy stanowiska Generalnego Inspektora Danych Osobowych [9].
W kilku przypadkach (tj. sáuĪby w Policji i stanowiska straĪnika gminnego) wycofano siĊ z koniecznoĞci pozostawania niekaranym i warunek ten zastąpiono zdecydowanie czĊĞciej pojawiającą siĊ w
przepisach przesáanką nieskazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestĊpstwo lub przestĊpstwo
skarbowe. Porównanie tego okreĞlenia ze sformuáowaniem „niekarany za przestĊpstwo” powoduje
wątpliwoĞü, czy w drugiej sytuacji sáowo „przestĊpstwo” zawiera w sobie równieĪ przestĊpstwo
skarbowe. RozstrzygniĊcie tej kwestii nie jest oczywiste. Ten sam problem pojawiá siĊ na gruncie
sporów dotyczących interpretacji art. 258 § 1 kodeksu karnego [28]. Początkowo przepis ten penalizowaá zachowania polegające na udziale w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu
popeánianie przestĊpstw. W 1999 r. ustawa – Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy [29]
zmieniáa treĞü przepisu dodając okreĞlenie „w tym i przestĊpstw skarbowych”. Powstaáa w związku
z tym wątpliwoĞü, czy wczeĞniejsza regulacja wyáączaáa spod zakresu zastosowania ustawy udziaá
w zorganizowanej grupie, której celem byáo popeánianie przestĊpstw skarbowych. Gáos w tej sprawie zabraá Sąd NajwyĪszy, wydając kontrowersyjną uchwaáĊ peánego skáadu Izby Karnej
orzekającą, Īe „pojĊcie „przestĊpstwa” wystĊpujące w art. 258 § 1 Kodeksu karnego, w brzmieniu
obowiązującym przed dniem 17 paĨdziernika 1999 r., obejmowaáo takĪe przestĊpstwa skarbowe”
[26]. O skali kontrowersji z nią związanych moĪe Ğwiadczyü fakt, Īe dziesiĊciu sĊdziów (na dwudziestu piĊciu orzekających) zgáosiáo do niej zdanie odrĊbne. Uchwaáa byáa równieĪ przedmiotem
glosy krytycznej Anety Michalskiej – Warias [22]. W tym miejscu naleĪy zaznaczyü, Īe wąskie ramy
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niniejszego artykuáu nie pozwalają na skomplikowaną analizĊ stanu prawnego przed 1999 r.
Wystarczy poprzestaü na stwierdzeniu, Īe przepis nie obejmuje swoim zakresem zastosowania przestĊpstw skarbowych, gdy stanowi o nieskazaniu za przestĊpstwo, czy za popeánienie przestĊpstwa
[25, 43]. Ustawa z 1999 r. dodaáa okreĞlenie „przestĊpstwo skarbowe” równieĪ do treĞci innych przepisów kodeksu karnego odnoszących siĊ wczeĞniej do „przestĊpstw”. Obecnie moĪna wiĊc
zakáadaü, Īe ustawodawca wyraĨnie wskazuje, kiedy dany przepis obejmuje przestĊpstwo skarbowe.
CiĊĪko jest jednak znaleĨü uzasadnienie dla sytuacji, w której funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu
moĪe byü skazany za przestĊpstwo skarbowe, a funkcjonariusz Policji juĪ nie. Wydaje siĊ, Īe trzeba
to táumaczyü raczej niedopatrzeniem ustawodawcy, niĪ istnieniem jakichĞ szczególnych argumentów przemawiających za takim rozwiązaniem.
Dane zawarte w Krajowym Rejestrze Karnym sáuĪą równieĪ do stwierdzenia przesáanki „niekaralnoĞci za przestĊpstwo umyĞlne”. Negatywne konsekwencje nie bĊdą wyciągane wobec
kandydata, nawet jeĪeli popeániá przestĊpstwo, ale z winy nieumyĞlnej. Sformuáowane w ten sposób
kryteria przyjmowania na dane stanowisko nie są tak rygorystyczne jak wymienione wczeĞniej, nie
nakáadają bowiem warunku caákowitej niekaralnoĞci. Jako przykáady takiej regulacji moĪna wskazaü przepisy dotyczące: kontrolera NajwyĪszej Izby Kontroli [7], inspektora kontroli Zakáadu
UbezpieczeĔ Spoáecznych [11], czáonka kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej [4] oraz nauczyciela mianowanego i dyplomowanego [2]. W niektórych przypadkach ustawy zaostrzają kryteria,
stawiając wymóg braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestĊpstwo umyĞlne lub
umyĞlne przestĊpstwo skarbowe. Są to m.in. ustawy normujące kwalifikacje: szefa SáuĪby Celnej
[21], Gáównego Inspektora Nadzoru Budowlanego [6] czy wewnĊtrznego audytora jednostki sektora
finansów [20].
W przypadku wykonywania pewnych zawodów lub dziaáalnoĞci gospodarczej ustawy ograniczają wymóg niekaralnoĞci do niektórych rodzajów przestĊpstw. Powinny to byü przestĊpstwa
związane z wykonywaniem zawodu, zajmowaniem okreĞlonego stanowiska czy prowadzeniem
dziaáalnoĞci gospodarczej danego rodzaju. Jako przykáady moĪna wskazaü: czáonka zarządu, rady
nadzorczej, komisji rewizyjnej lub likwidatora – wymagana jest niekaralnoĞü za przestĊpstwa okreĞlone w przepisach rozdziaáów XXXIII – XXXVII kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 kodeksu
spóáek handlowych [13], przedsiĊbiorcĊ wykonującego dziaáalnoĞü gospodarczą w zakresie wyrobu
lub rozlewu napojów spirytusowych – przestĊpstwa przeciwko mieniu, wiarygodnoĞci dokumentów,
obrotowi pieniĊdzmi i papierami wartoĞciowymi, przeciwko obrotowi gospodarczemu lub za przestĊpstwo skarbowe [18] oraz táumacza przysiĊgáego – przestĊpstwa umyĞlne, przestĊpstwa skarbowe
lub nieumyĞlne przestĊpstwa przeciwko bezpieczeĔstwu obrotu gospodarczego [16].
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2.3.2. Kryterium posiadania nieskazitelnego charakteru, nieposzlakowanej opinii albo
wykazywania siĊ nienaganną postawą etyczną jako przesáanka zajmowania
niektórych stanowisk, wykonywania okreĞlonych zawodów lub prowadzenia
dziaáalnoĞci gospodarczej danego rodzaju
DąĪąc do gwarancji wykonywania danego zawodu lub prowadzenia okreĞlonej dziaáalnoĞci gospodarczej przez osoby dające rĊkojmiĊ prawidáowego i uczciwego wypeániania swoich
obowiązków, ustawodawca w niektórych przypadkach oprócz (lub zamiast) wymogu niekaralnoĞci
wprowadza kryterium posiadania nieskazitelnego charakteru, nieposzlakowanej opinii albo wykazywania siĊ nienaganną postawą etyczną. PojĊcia te mają charakter wysoce ocenny i pozostawiają
duĪą swobodĊ w uznaniu, czy dana osoba posiada poĪądane cechy czy nie. Figurowanie w rejestrze
karnym moĪe znacząco uáatwiü taki zabieg. Wydaje siĊ jednak, Īe nie moĪna przyjąü, Īe kaĪde
skazanie za przestĊpstwo bĊdzie przesądzaáo o niemoĪliwoĞci przypisania danej osobie cechy „nieskazitelnoĞci” lub „nienagannoĞci”. Jak sáusznie zauwaĪyá Naczelny Sąd Administracyjny „gdyby
skazanie za popeánienie przestĊpstwa miaáo byü przesáanką negatywną wpisu na listĊ radców prawnych ustawodawca zawaráby taką przesáankĊ wprost w ustawie, tak jak uczyniono to w szeregu
innych ustaw”, tymczasem „to nieskazitelny charakter i rĊkojmia prawidáowego wykonywania zawodu radcy prawnego wynikająca z dotychczasowego zachowania, a nie niekaralnoĞü za
popeánienie przestĊpstwa, są przesáankami warunkującymi wpis na listĊ radców prawnych” [37].
Mimo tych twierdzeĔ w rozpatrywanym przypadku sąd orzeká, Īe odmowa wpisu na listĊ radców
prawnych byáa zasadna. Ubiegający siĊ o wpis zostaá bowiem skazany za nieumyĞlne spowodowanie
wypadku, w którym inna osoba odniosáa obraĪenia ciaáa. Czynu tego dopuĞciá siĊ znajdując siĊ w
stanie nietrzeĨwoĞci i to zdaniem sądu jest wystarczający dowód pozwalający oceniü, czy ktoĞ speánia przesáankĊ nieskazitelnego charakteru. Z kolei w innym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny
skonstatowaá, Īe „ocena zachowania osoby ubiegającej siĊ o wpis na listĊ adwokatów winna mieü
charakter oceny moralnej, etycznej, dokonanej w oparciu o ustawowe przesáanki i uwzglĊdniającej
caáy dotychczasowy okres Īycia kandydata na adwokata”. JednoczeĞnie nie jest dopuszczalne twierdzenie, iĪ kandydat dopuĞciá siĊ zarzucanych mu przestĊpstw, skoro postĊpowanie karne przed
Sądem Rejonowym dopiero siĊ toczy. Takie stanowisko pozostawaáoby w sprzecznoĞci z konstytucyjną zasadą domniemania niewinnoĞci. Tym samym sąd stwierdziá, Īe sprzeciw dotyczący wpisu
na listĊ adwokatów byá bezpodstawny. [36]. W Ğwietle przedstawionych wyroków moĪna wysunąü
wniosek, Īe ocena speániania kryterium posiadania nieskazitelnego charakteru, nieposzlakowanej
opinii albo wykazywania siĊ nienaganną postawą etyczną powinna byü dokonywana oddzielnie dla
kaĪdego przypadku. Nie moĪna wykluczyü, Īe jeĪeli ustawa nie przewiduje dodatkowej przesáanki
niekaralnoĞci, za posiadającą nieskazitelny charakter bĊdzie uznana osoba, która zostaáa prawomocnie skazana. PrzestĊpstwo przez nią popeánione nie powinno jednak polegaü na raĪącym naruszeniu
norm i cechowaü siĊ wysoką szkodliwoĞcią spoáeczną.
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2.3.3. Konsekwencje wpisu w Krajowym Rejestrze Karnym w odniesieniu do innych
uprawnieĔ osoby w nim figurującej
Wpis w Krajowym Rejestrze Karnym stanowi równieĪ podstawĊ odmowy przyznania okreĞlonych uprawnieĔ lub odebrania nagród i wyróĪnieĔ. PowaĪna dolegliwoĞü z tego tytuáu dotyczy na
przykáad funkcjonariuszy Policji i innych sáuĪb. Skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestĊpstwo umyĞlne lub przestĊpstwo skarbowe umyĞlne, Ğcigane z oskarĪenia publicznego,
popeánione w związku z wykonywaniem czynnoĞci sáuĪbowych i w celu osiągniĊcia korzyĞci majątkowej lub osobistej (o ile zostaáo popeánione przed zwolnieniem ze sáuĪby), skutkuje w ich
przypadku utratą prawa do zaopatrzenia emerytalnego [5]. Funkcjonariusz moĪe teĪ zostaü pozbawiony przez ministra wáaĞciwego do spraw wewnĊtrznych Medalu za Zasáugi dla Policji, jeĪeli
zostaá on skazany prawomocnym wyrokiem za przestĊpstwo popeánione umyĞlnie, za które wymierzono karĊ pozbawienia wolnoĞci, ograniczenia wolnoĞci albo grzywny [15].
Skazanie za popeánienie przestĊpstwa wyáudzenia kredytu (preferencyjnego) pociąga za sobą
skutki dla docelowego kredytobiorcy. W takiej sytuacji instytucja ustawowo upowaĪniona do udzielania kredytów wypowiada umowĊ kredytu preferencyjnego i wynikającą z tej umowy
wierzytelnoĞü stawia w stan natychmiastowej wymagalnoĞci [17]. Ponadto skazany prawomocnym
wyrokiem nie moĪe byü Ğwiadkiem przy sporządzaniu testamentu [1]. Wymienione przypadki mają
charakter jedynie przykáadowy, jednak dobrze obrazują zakres negatywnych konsekwencji związanych z ujawnieniem informacji o osobie w Krajowym Rejestrze Karnym.
3. Podsumowanie
Krajowy Rejestr Karny odgrywa w praktyce obrotu prawnego doniosáą rolĊ. Nie zawsze jest
ona w peáni uĞwiadomiona, jednakĪe wniosek ten potwierdza iloĞü aktów prawnych nakáadających
na róĪne podmioty obowiązek korzystania z bazy danych rejestru. Konsekwencje, jakie niesie za
sobą wpis w rejestrze najbardziej zauwaĪalne są w przypadku zarządzania zasobami ludzkimi.
Ujawnione w rejestrze skazanie powoduje w wielu przypadkach niemoĪnoĞü uzyskania pewnych
uprawnieĔ, nagród lub wyróĪnieĔ, a takĪe zajmowania niektórych stanowisk, wykonywania okreĞlonych zawodów czy prowadzenia dziaáalnoĞci gospodarczej danego rodzaju. NiemoĪnoĞü ta
dotyczy zarówno osób dopiero ubiegających siĊ o dane stanowisko, jak i osób juĪ je zajmujących,
co do których powstaje obowiązek ich zwolnienia. Wpis w rejestrze moĪe byü teĪ brany pod uwagĊ
przy sprawdzaniu czy kandydat na dane stanowisko lub do okreĞlonego zawodu speánia przesáankĊ
posiadania nieskazitelnego charakteru, nieposzlakowanej opinii albo wykazywania siĊ nienaganną
postawą etyczną. Krajowy Rejestr Karny gromadzi dane o podmiotach zbiorowych, dziĊki czemu
ich kontrahenci mogą sprawdziü wiarygodnoĞü zarządzających nimi osób. Jego baza danych sáuĪy
teĪ do weryfikacji przez Krajowy Rejestr Sądowy karalnoĞci osób zakáadających nowe podmioty
gospodarcze. Rezultatem skazania za popeánienie niektórych przestĊpstw jest wykluczenie z postĊpowania o udzielenie zamówienia publicznego. W ten sposób rejestr stanowi gwarancjĊ
bezpieczeĔstwa obrotu gospodarczego. Negatywne skutki ujawnienia w rejestrze informacji o osobie usunąü moĪna tylko w drodze zastosowania instytucji zatarcia skazania, która prowadzi do
uznania skazania za niebyáe.
Przedstawione w artykule moĪliwoĞci wykorzystania danych pochodzących z Krajowego Rejestru Karnego mają i bĊdą miaáy coraz szersze zastosowanie w biznesie z uwagi na rosnące
znaczenie dobrych relacji miĊdzyludzkich w prowadzeniu dziaáalnoĞci gospodarczej, intensyfikacjĊ
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wspóápracy przedsiĊbiorstw z ich otoczeniem oraz upowszechniającym siĊ trendem Spoáecznej
OdpowiedzialnoĞci Biznesu.
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NATIONAL CRIMINAL RECORD AS A DATABASE
AND ITS LEGAL USE
Summary
The article presents the basic regulation on National Criminal Record, its legal
importance and the possibilities of its use. It is essential in proper administration of
criminal justice, but its significance goes far beyond the field of criminal law, which
is proved by a significant number of legal acts imposing an obligation to use the collected data. Database of the National Criminal Record contributes to ensuring the
security of business transactions. Its use is also necessary in the human resources
management.
Keywords: National Criminal Record, human resources management, business trading,
certificate of clean criminal record
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