
Narada dla organizatorów wypoczynku 

zimowego dla dzieci i młodzieży

Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym 

(RSTPS) z dostępem ograniczonym

9 stycznia 2020 r.

Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej



Pismo z Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2018 r.

(informacja o RSTPS upowszechniona została na stronie internetowej

Kuratorium Oświaty w Warszawie)

zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu

zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 405

z późn. zm.) przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed

dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem,

edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi

pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są

obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone

w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS)

z dostępem ograniczonym.



Obowiązek ten jest konieczny także w przypadku podejmowania współpracy

np. w ramach wolontariatu, w zakresie działalności związanej

z krajoznawstwem i turystyką czy profilaktyką i opieką zdrowotną nad dziećmi

i młodzieżą, zajęciami dodatkowymi w placówkach oświatowych

oraz instytucjach kultury.



Zgodnie z art. 23 tejże ustawy dopuszczenie osoby

do pracy lub innej działalności opisanej powyżej bez

uzyskania informacji z RSPTS stanowi wykroczenie

i podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo

grzywny nie niższej niż 1000 zł.



W celu uzyskania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym przygotowanego

przez Ministerstwo Sprawiedliwości należy:

1. Założyć na stronie internetowej www.rps.ms.gov.pl lub pod linkiem:

https://rps.ms.gov.pl/pl-PL/Public#/ konto użytkownika instytucjonalnego.

2. Przesłać pisemne zgłoszenie utworzenia konta do Biura Informacyjnego Krajowego

Rejestru Karnego (BI KRK).

3. Po aktywowaniu konta przez BI KRK należy wygenerować pytanie

do Systemu RSPTS, które należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub

podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Informacje uzyskane z RSPTS udostępniane są w sposób umożliwiający sporządzenie

z nich wydruku. Strona www.rps.ms.gov.pl umożliwia sprawdzenie autentyczności wydruku

informacji z RSPTS.

Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, proszę

o realizację obowiązku wynikającego z przepisów.

http://www.rps.ms.gov.pl/
https://rps.ms.gov.pl/pl-PL/Public#/
http://www.rps.ms.gov.pl/


Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na

tle seksualnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 405 z późn. zm.)

Art. 1. [Przedmiot ustawy]

Ustawa określa szczególne środki ochrony przeciwdziałające zagrożeniom

przestępczością na tle seksualnym.

Art. 3. [Szczególne środki ochrony]

Szczególnymi środkami ochrony, o których mowa w art. 1, są:

1) Rejestr Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;

2) obowiązki pracodawców i innych organizatorów w zakresie działalności

związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub

z opieką nad nimi;

3) określenie miejsc szczególnego zagrożenia przestępczością na tle seksualnym.



Art. 2. [Przestępczość na tle seksualnym – definicja]

W rozumieniu ustawy przestępczość na tle seksualnym obejmuje przestępstwa przeciwko

wolności seksualnej wymienione w rozdziale XXV ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks

karny (Dz. U. z 2017 r. poz. 2204 oraz z 2018 r. poz. 20), zwanej dalej "Kodeksem karnym",

z wyłączeniem niektórych przestępstw.



Tryb, sposób i zakres uzyskiwania i udostępniania informacji z Rejestru

z dostępem ograniczonym oraz sposób zakładania konta użytkownika reguluje:

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie trybu,

sposobu i zakresu uzyskiwania i udostępniania informacji z Rejestru z dostępem

ograniczonym oraz sposobu zakładania konta użytkownika (Dz. U z 2017 r. poz. 1561)

na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu

zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 405 z późn. zm.).

Art. 7. [Dane z Krajowego Rejestru Karnego, rejestru PESEL oraz Rejestru

Dowodów Osobistych umieszczane w Rejestrze]

1. W Rejestrze z dostępem ograniczonym zamieszcza się następujące dane o osobie

ujętej w Rejestrze pobierane z Krajowego Rejestru Karnego










