
Radom, dnia 12 lutego 2018 roku 

Komunikat prawny 
dotyczący obowiązku sprawdzenia danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym 
w przypadku zatrudniania lub podjęcia innych form współpracy w ramach działalności związanej 

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

Szanowni Państwo, 
  
 na podstawie ustawy z dnia 13 maja 2016 roku o przeciwdziałaniu zagrożeniom 
przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 862) , w szczególności zgodnie z: 1

Art.  21.  [Obowiązek uzyskania informacji z Rejestru przed zatrudnieniem] 
1.  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 z dostępem ograniczonym. 
2.  Wykonanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane przed dopuszczeniem do 
działalności, o której mowa w ust. 1, rodziny małoletniego lub osoby znanej rodzicom małoletniego 
osobiście i wykonywanej w stosunku do własnych małoletnich dzieci lub małoletnich dzieci 
znajomych. 
3.  Przez rodzinę, o której mowa w ust. 2, należy rozumieć osoby spokrewnione albo osoby 
niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku oraz wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. 

Pracodawca lub inny organizator (w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, 
wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi) ma obowiązek sprawdzenia, czy dane 
zatrudnianej lub dopuszczanej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle 
Seksualnym. 

Podmioty lecznicze Podstawowej Opieki Zdrowotnej są obowiązane dokonywać sprawdzenia 
osoby w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, przed nawiązaniem z nią stosunku 
pracy lub przed jej dopuszczeniem do innej działalności związanej z leczeniem lub opieką 
małoletnich - od dnia 1 października 2017 roku (nowi pracownicy, zleceniobiorcy). 
Informację uzyskaną z rejestru należy przechowywać w dokumentacji pracowniczej. 

 Zwanej w dalszej części „Ustawa”.1
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Niewywiązanie się z powyższego obowiązku jest penalizowane (kara aresztu, ograniczenia 
wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł). 

Procedura uzyskania informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym 

1. Zarejestrowanie konta na stronie Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (https://
rps.ms.gov.pl) poprzez wybranie użytkownika: rejestr z dostępem ograniczonym i wypełnienie 
formularza rejestracyjnego.  
Konto użytkownika instytucjonalnego aktywowane jest po przesłaniu formularza oraz po 
nadesłaniu pisemnego zgłoszenia do Ministerstwa Sprawiedliwości. 

2. Wygenerowanie zapytania do Rejestru, które należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

Za udzielenie informacji z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym nie pobiera się 
opłaty! 

Konto użytkownika instytucjonalnego 

Utworzenie konta dla podmiotu uprawnionego do uzyskania informacji z Rejestru na podstawie 
art. 12 pkt 1-7 Ustawy (dalej: Konto użytkownika instytucjonalnego) wymaga wyznaczenia osoby 
upoważnionej do zarządzania tym kontem (dalej: Administrator). 

W celu utworzenia Konta użytkownika instytucjonalnego Administrator wypełnia odpowiedni 
formularz rejestracyjny „Konto użytkownika instytucjonalnego” oraz potwierdza zapoznanie się  
z niniejszym dokumentem. 

W celu umożliwienia aktywacji dostępu do konta Biuro przesyła na adres poczty elektronicznej 
Administratora link aktywacyjny wskazany w formularzu rejestracyjnym. Aktywacji należy 
dokonać w ciągu 5 dni od daty przesłania linku aktywacyjnego. Po bezskutecznym upływie tego 
terminu, utworzenie Konta użytkownika instytucjonalnego wymaga powtórzenia opisanych wyżej 
czynności. 

Po dokonaniu aktywacji dostępu do konta Administrator wprowadza dane dotyczące:   
a) osoby fizycznej uprawnionej do uzyskania informacji, lub  
b) osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu niebędącego osobą fizyczną (dalej: 
Reprezentantów) 
- które zostaną zawarte w zgłoszeniu utworzenia Konta użytkownika instytucjonalnego, przesłanym 
w formie papierowej do Biura. 
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Osoby (uprawniony lub reprezentant) na adres poczty elektronicznej wskazany przez 
Administratora, link aktywacyjny, za pośrednictwem którego ustanawiają hasło służące  
do uwierzytelniania się na Koncie użytkownika instytucjonalnego oraz potwierdzają zapoznanie  
się z niniejszym dokumentem. Aktywacji należy dokonać w ciągu 5 dni od przesłania linku 
aktywacyjnego. Po bezskutecznym upływie tego terminu, uzyskanie dostępu do Konta użytkownika 
instytucjonalnego wymaga powtórzenia opisanych wyżej czynności. 

Dokonanie powyższych czynności, a następnie przesłanie pisemnego zgłoszenia utworzenia Konta 
użytkownika instytucjonalnego do Biura warunkuje późniejszą aktywację Konta użytkownika 
instytucjonalnego przez Biuro.  

Ustanowienie Pełnomocnika w trakcie tworzenia Konta użytkownika instytucjonalnego wymaga 
przesłania pisemnego pełnomocnictwa do działania w ramach tego konta. Po jego otrzymaniu Biuro 
zatwierdza Pełnomocnika w Systemie RSPTS. 

Konto użytkownika instytucjonalnego zostaje utworzone po dokonaniu aktywacji konta przez 
Biuro. 

Administrator aktywowanego Konta użytkownika instytucjonalnego może dodawać kolejne osoby 
uprawnione do reprezentacji danego podmiotu: 
a) nowy Reprezentant dodawany jest na zasadach określonych powyżej – dodanie nowego 
Reprezentanta powoduje dezaktywację Konta użytkownika instytucjonalnego. Ponowna aktywacja 
konta dokonywana jest przez Biuro niezwłocznie po zweryfikowaniu wprowadzonych danych, 
b) nowy Pełnomocnik dodawany jest na zasadach określonych w pkt. powyżej – dodanie nowego 
Pełnomocnika wymaga przesłania do Biura pisemnego pełnomocnictwa celem zatwierdzenia go 
przez Biuro. 

Administrator Konta użytkownika instytucjonalnego dokonuje zmian na Koncie użytkownika 
instytucjonalnego w zakresie:  
a) nazwy, adresu lub osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu niebędącego osobą fizyczną, 
b) firmy, imienia, nazwiska, numeru PESEL, o ile został nadany, lub adresu osoby uprawnionej  
do informacji. 
Każdorazowa zmiana powoduje dezaktywację Konta użytkownika instytucjonalnego. Ponowna 
aktywacja konta dokonywana jest przez Biuro niezwłocznie po zweryfikowaniu wprowadzonych 
danych. 

Administrator Konta użytkownika instytucjonalnego dokonuje zmian na Koncie użytkownika 
instytucjonalnego w zakresie imienia, nazwiska lub numeru PESEL Pełnomocnika. W przypadku 
Pełnomocnika, któremu: nie został nadany numer PESEL, powyższe zmiany powodują cofnięcie 
zatwierdzenia Pełnomocnika. Ponowne zatwierdzenie Pełnomocnika dokonywanie jest przez Biuro  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po zweryfikowaniu nadesłanego aneksu do pełnomocnictwa w formie pisemnej lub innego 
dokumentu potwierdzającego prawdziwość zmienionych danych, został nadany numer PESEL, 
powyższe zmiany nie powodują cofnięcia zatwierdzenia Pełnomocnika, a jedynie mogą wymagać 
przesłania do Biura stosownego aneksu do pełnomocnictwa w formie pisemnej lub innego 
dokumentu potwierdzającego prawdziwość zmienionych danych. 

W trosce o bezpieczeństwo Systemu RSPTS, w szczególności w przypadku pojawienia się 
wątpliwości dotyczących wprowadzonych danych osób uprawnionych do działania w ramach Konta 
użytkownika instytucjonalnego, Biuro zastrzega sobie prawo do czasowej dezaktywacji Konta 
użytkownika instytucjonalnego lub czasowego cofnięcia zatwierdzenia dla Pełnomocnika. 

Administrator Konta użytkownika instytucjonalnego pozbawia osoby uprawnienia do działania za 
pośrednictwem danego konta z zastrzeżeniem, że pozbawienie Reprezentanta uprawnienia do 
działania powoduje dezaktywację Konta użytkownika instytucjonalnego. 

Administrator Konta użytkownika instytucjonalnego może samodzielnie zmienić swoje dane. 
Zmiana danych Administratora nie powoduje dezaktywacji Konta użytkownika instytucjonalnego. 

Administrator Konta użytkownika instytucjonalnego może usunąć Konto użytkownika 
instytucjonalnego. 

Za pośrednictwem Konta użytkownika instytucjonalnego można wygenerować pytanie  
do Systemu RSPTS w zakresie wynikającym z art. 12 pkt 1-7 Ustawy. 

W celu uzyskania informacji z Rejestru za pośrednictwem Konta użytkownika instytucjonalnego 
należy: 
a) podać identyfikator użytkownika oraz hasło, 
b) wypełnić pytanie do Systemu, 
c) opatrzyć pytanie do Systemu podpisem elektronicznym. 
Pytanie może być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w standardzie XAdES-
BES lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. 

Uzyskanie informacji z Rejestru za pośrednictwem Konta użytkownika instytucjonalnego jest 
możliwe tylko i wyłącznie: 
- jeżeli dane osób (imię, nazwisko, względnie PESEL) podpisujących pytanie do Systemu RSPTS  
są zgodne z danymi zawartymi w ich profilach zaufanych ePUAP lub w kwalifikowanych 
podpisach elektronicznych, 
- jeżeli pytanie jest zaopatrzone w liczbę podpisów zgodną ze sposobem reprezentacji danego 
podmiotu. 
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Wymagania do korzystania z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym 

W celu prawidłowego korzystania z Systemu RSPTS niezbędne są:  
a) połączenie z siecią Internet,  
b) przeglądarka internetowa w wersji:  
- Internet Explorer 11 lub nowszej 
- Mozilla Firefox 46 lub nowszej 
- Google Chrome 45 lub nowszej 
- Safari 8 lub nowszej 
- Opera 37 lub nowszej 
c) system operacyjny pozwalający na użycie jednej z przeglądarek, o których mowa w lit. b,  
d) adres poczty elektronicznej na potrzeby komunikacji z użytkownikiem,  
e) włączenie w przeglądarce internetowej obsługi technologii Java Script oraz tzw. "cookies". 
Ponadto do składania kwalifikowanego podpisu elektronicznego może być wymagana instalacja 
dodatkowego oprogramowania: 
- środowisko uruchomieniowe Java JRE, 
- dedykowane dla danej przeglądarki internetowej rozszerzenie Podpis elektroniczny Szafir SDK, 
- aplikacja Szafir Host udostępniająca funkcje podpisu elektronicznego. 

Z poważaniem 
apl. radc. Artur Górski 
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