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Szanowna Pani Sekretarz
Odnosząc się do projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie minimalnej
funkcjonalności oraz warunków organizacyjno-technicznych funkcjonowania systemu
teleinformatycznego, w którym Krajowa Rada Notarialna prowadzi listę notariuszy oraz
zastępców notarialnych, otrzymanego w dniu 25 września 2015 r., w załączeniu przesyłam
tabelę zawierającą uwagi do ww. projektu.
Ponadto, uprzejmie informuję, że nie zgłaszam uwag do załączonej do ww. projektu Listy
kontrolnej osiągania interoperacyjności przez system teleinformatyczny regulowany przez
projekt dokumentu rządowego.

Z poważaniem,
w zastępstwie
Bogdan Dombrowski
Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji
/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu/

Nazwa projektu dokumentu:
projekt rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie minimalnej funkcjonalności oraz warunków
organizacyjno-technicznych funkcjonowania systemu teleinformatycznego, w którym Krajowa Rada
Notarialna prowadzi listę notariuszy oraz zastępców notarialnych
Jednostka
Organ
redakcyjna,
Lp. wnoszący do której
Treść uwagi
Propozycja zmian przepisu
wnoszone
uwagi
są uwagi
1.
MAC
§ 2 ust. 1 W celu doprowadzenia do
„§ 2. 1. System teleinformatyczny, w którym
spójności części
prowadzona jest lista notariuszy oraz
normatywnej projektu z
zastępców notarialnych, zwany dalej
uzasadnieniem proponuje
„systemem”, w ramach minimalnej
się dokonać modyfikacji tej
funkcjonalności umożliwia weryfikację
jednostki redakcyjnej.
danych wprowadzonych w systemie
obsługującym postępowanie
wieczystoksięgowe z danymi osobowymi oraz
uprawnieniami notariuszy
i zastępców notarialnych do składania za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego
obsługującego postępowanie sądowe
wniosków o wpis w księdze wieczystej.”.

2.

MAC

§3

Obowiązek zapewnienia
przez system
„bezpieczeństwa
przechowywania i
zabezpieczania danych” jest
stwierdzeniem
o charakterze ogólnym.
Mając na uwadze
upoważnienie ustawowe
odsyłające do ustawy
o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących
zadania publiczne, a tym
samym jej aktów
wykonawczych, należy
wskazać, iż wymogi w

Usunięcie pkt 1 w § 3 projektu,
zmiana brzmienia pkt 2 w § 3 na:
„2) odnotowanie każdej zmiany danych
przechowywanych w systemie.”,
oraz analiza § 3.
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zakresie bezpieczeństwa są
uregulowane w
rozporządzeniu Rady
Ministrów z dnia 12
kwietnia 2015 r. w sprawie
Krajowych Ram
Interoperacyjności,
minimalnych wymagań dla
rejestrów publicznych i
wymiany informacji w
postaci elektronicznej oraz
minimalnych wymagań dla
systemów
teleinformatycznych
(Dz. U. poz. 526, z późn.
zm.). W związku z
powyższym sugeruje się
usunięcie pkt 1 w § 3
projektu.
Niezależnie od powyższego,
rozważenia wymaga
weryfikacja, czy
zaproponowane brzmienie
przepisu w pełni realizuje
upoważnienie ustawowe do
wydania projektowanego
rozporządzenia.
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