
Informację z Krajowego Rejestru Karnego 

( tzw. zaświadczenie o niekaralności ) można otrzymać w:  

1.   Biurze Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego w Warszawie, 

      ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa, tel.: (22) 397-62-00 

      Godziny przyjęć interesantów: 

      poniedziałek:      8.00 - 18.00 

      wtorek - piątek:  8.15 - 16.00 

      Kasy w budynku Biura Informacyjnego zamykane są 15 minut przed   

      zakończeniem obsługi interesantów. W związku z powyższym opłaty w  

      kasach można dokonywać w godzinach: 

      poniedziałek:       8.00 - 17.45 

      wtorek - piątek:   8.15 - 15.45 

2.   Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie  

      Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia, ul. Pomorska 37, 90-203 ŁÓDŹ 

      tel. (42) 664- 62-06 

      Obsługa klienta: poniedziałek 8.00 – 18.00, wtorek – piątek 8.00 – 15.00 

3.   Punkcie Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie   

      Okręgowym w Płocku, Pl. Narutowicza 4, 09-404 PŁOCK 

      tel.: 24 269-72-81 

      Obsługa klienta: poniedziałek 9.00 – 18.00, wtorek – piątek 9.00 – 14.00 

 

UWAGA !!! 

Za udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego pobierana jest opłata 

w wysokości 30 zł. 

Opłatę uiszcza się w jeden z następujących sposobów: 

- w formie znaków opłaty sądowej, 

- gotówką w kasie Ministerstwa Sprawiedliwości, 

- gotówką w kasie sądu, 

na rachunek bankowy Ministerstwa Sprawiedliwości: 

Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa 

NBP O/O Warszawa, PL 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000. 

Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy Warszawa, Plac Powstańców 

Warszawy 4, 00-950 Warszawa 

(SWIFT (kod BIC) NBPLPLPW dla przelewów zagranicznych) 

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko osoby lub nazwę podmiotu 

zbiorowego, których dotyczyć ma informacja z Krajowego Rejestru Karnego 

oraz datę oznaczoną we wniosku lub zapytaniu jako data wystawienia. 

Wypełniony i opłacony formularz zapytania można złożyć osobiście w Biurze 

Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego lub w jednym z Punktów 



Informacyjnych KRK, bądź przesłać pocztą. Dowód wniesienia opłaty należy 

dołączyć do formularza. 

Składając wniosek osobiście, należy okazać dokument pozwalający na 

ustalenie tożsamości. 

Jeżeli podmiotem kierującym zapytanie jest podmiot wpisany do Krajowego 

Rejestru Karnego (KRS) dane identyfikujące ten podmiot podaje się na 

podstawie aktualnego odpisu z KRS, a w przypadku, gdy dane wpisane do 

KRS nie odpowiadają aktualnemu stanowi prawnemu oraz w przypadku 

podmiotu niewpisanego do KRS, dane identyfikujące podmiot podaje się na 

podstawie innego dokumentu zawierającego te dane. 

W podpisie powinna figurować osoba bądź osoby uprawnione do 

reprezentacji podmiotu. 

Jeżeli zapytanie składa inna osoba niż wymieniona w Krajowym Rejestrze 

Sądowym, powinna posiadać stosowne pełnomocnictwo. 

Elektroniczny dostęp do Krajowego Rejestru Karnego.  

W celu elektronicznego uzyskania zaświadczenia należy zapoznać się z 

informacjami na stronie: 

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/ 

 

http://bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/krajowy-rejestr-karny/

