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Zarządzenie Nr 110/22 

Rektora Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku 

z dnia 14 listopada 2022 roku 

 

w sprawie instrukcji weryfikacji osób w rejestrze sprawców przestępstw na tle 

seksualnym 
 

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (t.j. Dz. U. 2022.574), w związku z ustawą z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu 

zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (tj. Dz. U. 2020.152) i Rozporządzeniem 

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, a także § 2 ust. 2 pkt 3 Regulaminu organizacyjnego 

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych we Włocławku 

 

 

zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1. 

Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku ma obowiązek weryfikować osoby 

w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym - Rejestr z dostępem ograniczonym, 

zwanym dalej: „rejestrem” jako: 

1) Pracodawca - przed nawiązaniem z daną osobą stosunku pracy związanej z 

wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, 

w zakresie uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zgromadzone w rejestrze; 

2) inny organizator – przed dopuszczeniem danej osoby do działalności związanej z 

wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, 

w zakresie uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zgromadzone w rejestrze. 

 

 

§ 2. 

Procedurze weryfikacji podlegają następujące osoby: 

1) kandydaci do pracy w Uczelni, jeżeli stosunek pracy tej osoby będzie związany z 

wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi. 

Kandydaci do pracy w Uczelni podlegają weryfikacji przed rozpoczęciem wykonywania 

pracy; 

2) pracownicy Uczelni,  jeżeli stosunek pracy tej osoby jest związany z wychowaniem, 

edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi. Pracownicy 

podlegają weryfikacji przed rozpoczęciem wykonywania obowiązków związanych z 

wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, 

nie częściej jednak niż co dwa lata, chyba że ze względu na powzięte informacje zaistniała 

uzasadniona potrzeba przeprowadzenia weryfikacja przed upływem wskazanego okresu; 

3) osoby współpracujące z Uczelnią na podstawie umów cywilnoprawnych, jeżeli zakres 

obowiązków umownych tej osoby będzie związany z wychowaniem, edukacją, 

wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi. Osoby współpracujące z 



Uczelnią na podstawie umów cywilnoprawnych podlegają weryfikacji przed rozpoczęciem 

wykonywania obowiązków wynikających z umowy; 

4) wolontariusze Uczelni – jeżeli zakres czynności tej osoby będzie związany z 

wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi. 

Wolontariusze Uczelni podlegają weryfikacji przed rozpoczęciem wykonywania 

wskazanych czynności;  

5) osoby odbywające praktyki w Przedszkolu Akademickim przy PANS we Włocławku, jeżeli 

praktyki tej osoby będą związane z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem 

małoletnich lub z opieką nad nimi. Osoby odbywające praktyki w Przedszkolu 

Akademickim przy PANS we Włocławku podlegają weryfikacji przed rozpoczęciem 

wykonywania praktyk; 

6) studenci lub uczestnicy studiów podyplomowych, jeżeli zakres działalności tej osoby 

będzie związany z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z 

opieką nad nimi, a Uczelnia będzie innym organizatorem danej działalności w rozumieniu 

ustawy z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle 

seksualnym. Studenci lub uczestnicy studiów podyplomowych podlegają weryfikacji przed 

rozpoczęciem wykonywania wskazanej działalności.  

 

 

§ 3. 

Weryfikacja osób, o których mowa w § 2 odbywa się za pośrednictwem strony Ministerstwa 

Sprawiedliwości https://rps.ms.gov.pl/pl-PL/Publicc# 

 

§ 4. 

1. Administratorem konta instytucjonalnego Państwowej Akademii Nauk Stosowanych 

we Włocławku jest Biuro Technologii Informatycznych. 

2. Biuro Technologii Informatycznych zakłada, w ramach konta instytucjonalnego 

Uczelni, indywidualny dostęp wyznaczonym pracownikom do rejestru i generuje 

pełnomocnictwo, które po podpisaniu przez Rektora zostaje wysyłane do Biura 

Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego. 

 

§5. 

1. Weryfikację w rejestrze osób wskazanych w § 2 niniejszego zarządzenia 

przeprowadzają: 

1) Dyrektor Przedszkola Akademickiego przy PANS we Włocławku lub jego zastępca 

– w stosunku do osób, które mają kontakt z wychowankami Przedszkola 

Akademickiego; 

2) Kierownik Biura ds. Pracowniczych – w stosunku do kandydatów do pracy, 

pracowników Uczelni oraz osób współpracujących z Uczelnią na podstawie umów 

cywilnoprawnych, z zastrzeżeniem pkt 1; 

3) Kierownik Działu Nauczania – w stosunku do studentów oraz uczestników studiów 

podyplomowych i wolontariuszów Uczelni, z zastrzeżeniem pkt 1. 

2. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, otrzymują na adres poczty służbowej link 

aktywacyjny za pośrednictwem którego ustawiają hasło służące do uwierzytelnienia na 

koncie instytucjonalnym Uczelni. Aktywacji muszą dokonać w terminie 5 dni od dnia 

przesłania linku aktywacyjnego. Po upływie tego terminu uzyskanie dostępu do konta 

instytucjonalnego Uczelni wymaga ponownego zarejestrowania pracownika przez 

administratora konta. 

3. Pracownicy, o których mowa w ust. 1 otrzymują w ramach konta instytucjonalnego 

Uczelni status pełnomocnika, potwierdzony stosownym pełnomocnictwem zgodnie z § 

https://rps.ms.gov.pl/pl-PL/Publicc


4 ust. 2, dalej ci pracownicy będą zwani pełnomocnikami. 

 

§ 6. 

1. Pełnomocnicy, o których mowa w § 5 ust. 3, generują za pośrednictwem konta 

instytucjonalnego Uczelni pytania do rejestru dotyczące osób o których mowa w § 2. 

2. Pytanie do rejestru należy opatrzyć podpisem elektronicznym lub potwierdzonym 

profilem zaufanym e PUAP. 

3. Do obowiązków pełnomocnika należy: 

1) prowadzenie ewidencji wniosków o skierowanie zapytania; 

2) generowanie za pośrednictwem konta instytucjonalnego Uczelni zapytania do 

rejestru, dotyczącego osób o których mowa w § 2. 

3) drukowanie pobranej z rejestru informacji na zapytanie i dołączenie jej do wniosku. 

 

 

§ 7. 

1. Pełnomocnicy kierują zapytania w sprawie weryfikacji danych w rejestrze, jeżeli taki 

obowiązek wynika z niniejszego zarządzenia.  

2. Z wnioskiem o skierowanie zapytania w sprawie weryfikacji danych w rejestrze może 

do właściwego pełnomocnika wystąpić ponadto: 

1) Właściwy Dziekan wydziału; 

2) Kierownik jednostki ogólnouczelnianej;  

3) Koordynator imprezy(wydarzenia) z udziałem małoletnich;  

4) Dyrektor Administracyjny; 

5) Prorektor ds. Studentów i Nauczenia; 

6) Rektor.  

3. Wniosek o skierowanie zapytania, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do 

niniejszego zarządzenia. powinien zawierać następujące dane osoby, która będzie 

podlegała sprawdzeniu w rejestrze: 

1) Numer PESEL, jeśli został nadany; 

2) Nazwisko; 

3) Nazwisko rodowe; 

4) Pierwsze imię; 

5) Imię ojca; 

6) Imię matki; 

7) Datę urodzenia; 

8) Uzasadnienie – wskazanie zadania lub postępowania, w związku z którym zachodzi 

konieczność uzyskania informacji o osobie. 

4. Odpowiedzi na zapytanie w rejestrze mają postać:  

1) „FIGURUJE” oznacza to, że w rejestrze zgromadzone zostały dane osoby 

wskazanej w zapytaniu; 

2) „W rejestrze nie ma informacji o osobach, dla których są spełnione warunki zawarte 

w zapytaniu” – oznacza to, ze w rejestrze nie zostały zgromadzone dane osoby 

wskazanej w zapytaniu; 

3) „Trwa postępowanie w celu ustalenia prawidłowych danych. Uzyskanie informacji 

będzie możliwe po jego zakończeniu” – oznacza to, że dla wskazanych w zapytaniu 

danych prowadzone jest postępowanie wyjaśniające i udzielenie informacji nie 

będzie możliwe do czasu zakończenia postępowania. W przypadku uzyskania takiej 

odpowiedzi konieczne jest ponowne wysłanie zapytania do rejestru w późniejszym 

terminie. Jeśli sprawa uzyskania informacji jest pilna albo w przypadku 

kilkukrotnego uzyskania tej samej odpowiedzi w dłuższym odstępie czasu, należy 



skontaktować się z Biurem Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego.  

5. W sytuacji gdy wniosek o skierowanie zapytania w sprawie weryfikacji danych w 

rejestrze został złożony przez jedną z osób wymienionych w ust. 2, informację o 

odpowiedzi z rejestru pełnomocnik przekazuje za pośrednictwem poczty służbowej do 

danego wnioskodawcy, a w przypadku uzyskania odpowiedzi „FUGURUJE” lub „ Trwa 

postępowanie w celu ustalenia prawidłowych danych. Uzyskanie informacji będzie 

możliwe po jego zakończeniu” także Rektorowi.   

6. W momencie stwierdzenia obecności w rejestrze osoby należy natychmiast odsunąć ją 

od kontaktu z małoletnimi oraz podjąć odpowiednie działania uniemożliwiające ten 

kontakt.  

 

§ 8. 

1. Informacje z rejestru mają postać pliku pdf.  

2. Informacje w postaci pliku pdf są zapisywane na komputerze chronionym hasłem 

minimum 10 znaków. 

3. Nie jest wymagane fizyczne drukowanie informacji uzyskanych z rejestru. 

4. Wydruki fizyczne są przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osób 

nieuprawnionych zgodnie z obowiązująca Polityką Bezpieczeństwa Danych.  

5. Dane uzyskane z rejestru przechowuje się przez okres: 

1) 5 lat – jeśli dane nie są przetwarzane w rejestrze; 

2) jeżeli dane są przetwarzane w systemie – dane przechowuje się i przetwarza do 

czasu usunięcia ich z rejestru. 

 

§ 9. 

1. Wszystkie jednostki organizacyjne Uczelni zobowiązane są do monitorowania 

obowiązków wynikających z niniejszego zarządzenia w zakresie swojej właściwości.    

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pełnomocnikom.  

 

 

§ 10. 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 listopada 2022 roku. 

2. Pracownicy Uczelni i osoby współpracujące z Uczelnią na podstawie umów 

cywilnoprawnych, które w ramach stosunku pracy lub zobowiązań umownych w 

momencie wejścia w życie zarządzenia wykonują pracę lub czynności związane z 

wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi 

podlegają weryfikacji w rejestrze w terminie do 31 grudnia 2022 r., jeżeli nie były 

weryfikowane w rejestrze w okresie dwóch lat przed dniem wejścia w życie 

zarządzenia.  

3. Osoby odbywające praktyki w Przedszkolu Akademickim przy PANS we Włocławku, 

jeżeli praktyki tej osoby są związane z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, 

leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, podlegają weryfikacji w rejestrze w 

terminie do 31 grudnia 2022 r., jeżeli nie były weryfikowane w rejestrze w okresie 

dwóch lat przed dniem wejścia w życie zarządzenia.  

 

 
Rektor  

Państwowej Akademii Nauk Stosowanych  

we Włocławku 

 

 dr Robert Musiałkiewicz 



Załącznik nr 1 

do zarządzenia nr 110/22 

Rektora PANS we Włocławku 

z dnia 14 listopada 2022 r. 

 

 

 

Wniosek 

o weryfikację w Rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym 

 

 

Wnioskodawca:  

 

Dane osoby weryfikowanej: 

 

1. PESEL  

2. Nazwisko 

3. Nazwisko rodowe 

4. Pierwsze imię 

5. Imię ojca 

6. Imię matki 

7. Datę urodzenia 

8. Uzasadnienie……………………………………… 

9. Termin …………………….. 

 

……………..…………. 

Podpis wnioskodawcy 

 

 

Wynik weryfikacji : 

Data przeprowadzania weryfikacji: 

 

……………………………… 

Podpis pełnomocnika  

 


