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W zwi^zku z odwolaniem posiedzenia Komitetu Rady Ministrow do spraw
Cyfryzacji w dniu 14 pazdziernika 2015 r., zwracam si^ z uprzejnn^ prosbq o
rozpatrzenie przez KRMC w trybie obiegowym projektu rozporzqdzenia Ministra
Sprawiedliwosci w sprawie minimalnej funkcjonalnosci oraz warunkow organizacyjnotechnicznych funkcjonowania systemu teleinformatycznego, w ktorym Krajowa Rada*
Notarialna prowadzi list? notariuszy oraz zast^pcow notarialnych.
Jednoczesnie w za^czeniu uprzejmie przedstawiam nowy tekst projektu
rozporz^dzenia (w wersji na dzien 1.10.2015 r.), w ktorym w znacznej cz^sci
uwzgl^dniono uwagi zgtoszone w toku uzgodnien mi^dzyresortowych.

/NSTANU

Zat^cznik: projekt rozporz^dzenia (wersja na 01.10.2015 r.).

Proiekt z dnia 01-10-2015 r.

ROZPORZ^DZENIE
MINISTRA

SPRAWIEDLIWOSCI

zdnia

2015 r.

w sprawie minimalnej funkcjonalnosci oraz warunkow organizacyjno-technicznych
funkcjonowania systemu teleinformatycznego, w ktorym Krajowa Rada Notarialna
prowadzi listf notariuszy oraz zast^pcow notarialnych

Na podstawie art. 41a § 4 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U .
z 2014 r. poz. 164, z pozn. zm.'^) zarz^dza si?, co nast^puje:
§ 1. Rozporz^dzenie okresla:
1)

minimaln^ funkcjonalnosc oraz

2)

warunki organizacyjno-techniczne

funkcjonowania systemu

teleinformatycznego,

w ktorym Krajowa Rada Notarialna prowadzi list? notariuszy oraz zast?pc6w
notarialnych.
§ 2. 1. System teleinformatyczny, w ktorym prowadzona jest lista notariuszy oraz
zast?pc6w notarialnych, zwany dalej „systemem", w ramach minimalnej funkcjonalnosci
umozliwia weryfikacj? danych wprowadzonych do systemu obsluguj^cego post?powanie
wieczystoksi^gowe wszczynane na wniosek skladany za posrednictwem tego systemu
z danymi osobowymi oraz uprawnieniami notariuszy i zast?pc6w notarialnych do skladania
wnioskow o wpis w ksi^dze wieczystej za posrednictwem tego systemu.
2. Realizuj^c minimaln^ funkcjonalnosc, o ktorej mowa w ust. 1, system umozliwia
automatyczne

obsluzenie

zapytania

pochodz^cego

z

systemu

teleinformatycznego

obsJuguj^cego post^powanie wieczystoksi?gowe wszczynane na wniosek skladany za
posrednictwem tego systemu.

'Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 993 i 1585 oraz
z2015r. poz. 218, 978, 1137, 1224 i 1311.
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§ 3. System zapewnia odnotowanie kazdej zmiany danych dotycz^cej osoby, ktorej dane
przechowywane

w systemic.

§ 4. Rozporz^dzenie wchodzi w zycie z dniem 1 kwietnia 2016 r.

MINISTER SPRAWIEDLIWOSCI

UZASADNIENIE
Projektowane rozporz^dzenie stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 41a § 4
ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 164, z pozn. zm.)
dodanym przez ustaw? z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks post^powania
cywilnego oraz niektorych innych ustaw (Dz. U . poz. 218 i 1311), zwan^ dalej „ustaw4
nowelizuj^cq". Zgodnie z tym przepisem Minister Sprawiedliwosci okresli, w drodze
rozporz^dzenia,

minimaln^

funkcjonalnosc

oraz

warunki

organizacyjno-techniczne

funkcjonowania systemu teleinformatycznego, w ktorym prowadzona jest lista notariuszy
oraz zast^pcow

notarialnych, uwzgl^dniaj^c zgodnosc z minimalnymi wymaganiami

i sposobem stwierdzania zgodnosci oprogramowania, okreslonymi na podstawie ustawy
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzialalnosci podmiotow realizuj^cych zadania
publiczne (Dz. U . z 2014 r. poz. 1114) oraz zapewnienie bezpieczenstwa danych i ich
ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem i dost^pem.
Rozporz^dzenie
techniczne

okresla minimaln^ funkcjonalnosc oraz warunki organizacyjno-

funkcjonowania systemu

teleinformatycznego, w ktorym

Krajowa Rada

Notarialna prowadzi list? notariuszy oraz zast^pcow notarialnych.
W rozporz^dzeniu zaklada si?, ze system w ramach minimalnej funkcjonalnosci
zapewni weryfikacj? przechowywanych danych osobowych oraz uprawnien notariuszy
i zast?pc6w notarialnych do skiadania za posrednictwem systemu teleinformatycznego
obsluguj^cego post?powanie s^dowe wnioskow o wpis w ksi^dze wieczystej, oraz umozliwi
automatyczne

obsluzenie

zapytania

obslugujqcego post?powanie

pochodz^cego

z

systemu

teleinformatycznego

wieczystoksi?gowe wszczynane na wniosek skladany za

posrednictwem tego systemu. Glownym celem prowadzenia przez Krajow^ Rad? Notarialn^
listy notariuszy i zast?pc6w notarialnych w systemic teleinformatycznym jest dostarczenie
przez ten podmiot wiarygodnej informacji o osobach uprawnionych do skiadania wnioskow
o wpis w ksi?dze wieczystej za posrednictwem sytemu teleinformatycznego. System
teleinformatyczny

obsluguj^cy

post^powanie

wieczystoksi^gowe

wszczynane

za

posrednictwem systemu teleinformatycznego musi mice mozliwosc weryfikacji danych'
identyfikacyjnych notariusza

i

zast?pcy

notarialnego.

W

wyniku

tak

utworzonej

interoperacyjnosci informacja o posiadaniu uprawnien zawodowych (z czym wi^ze si?
mozliwosc skiadania wnioskow o wpis w ksi?dze wieczystej za posrednictwem systemu
teleinformatycznego), b?dzie znana sqdowi niezwlocznie, po zweryfikowaniu uprawnien za
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posrednictwem systemu teleinformatycznego. Wszelkie zmiany w tym zakresie (rezygnacja,
zawieszenie, smierc osoby piastuj^cej funkcj?) natychmiast b^d^ dystrybuowane do systemu
teleinformatycznego obsluguj^cego post^powanic wieczystoksi^gowe. System dokona
sprawdzenia, czy osoba identyfikuj^ca si^ jako notariusz lub zast^pca notarialny jest aktualnie
w bazie danych tej korporacji prawniczcj.
Zgodnie z § 3 system zapewni odnotowanie kazdej zmiany danych dotycz^cej osoby,
ktorej dane przechowywane s^ w systemic.
Z uwagi na to, ze ustawa nowelizuj^ca wchodzi w zycie z dniem 1 kwietnia 2016 r.
koniecznym jest, aby z t^ dat^ weszio w zycie przedmiotowe rozporz^dzenie.
Przedmiot regulacji nie jest obj?ty zakresem prawa Unii Europejskiej.
Rozporz^dzenie nie zawiera przepisow technicznych, a zatem nie podlega notyfikacji
zgodnie z trybem przewidzianym w rozporz^dzeniu Rady Ministrow z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie sposobu flinkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktow
prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
Projekt rozporz^dzenia zostal zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na
stronach Rz^dowego Centrum Legislacji, stosownie do postanowieh art. 5 ustawy z dnia
7 lipca 2005 r. o dzialalnosci lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz.
M H z pozn. zm.). Zaden podmiot nie zglosil zainteresowania pracami nad przedmiotowym
projektem w trybie przepisow powyzszej ustawy.

