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Szanowny Panie, 

W odpowiedzi na pismo z 11 sierpnia br., w załączeniu przesyłam stanowisko Business Centre Club 

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych 

innych ustaw, opracowane przez mec. Łukasza Bematowicza, eksperta BCC. 

Z wyrazami szacunku, 

() !J~ UJ ~d~;;Jt~~ 
Anna Potocka- Domin 

Wiceprezes BCC 



Stanowisko Business Centre Club w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks 

postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. 

W związku z przedłożeniem projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks postępowania cywilnego 

oraz niektórych innych ustaw Business Centre Club (dalej zwanego jako "BCC") przedstawia 

swoje stanowisko dotyczące przedmiotowego projektu. 

l. Wstęp. 

Najważniejszą zmianą, którą proponują Projektodawcy jest informatyzacja postępowania 

wieczystoksięgowego. W praktyce będzie ona oznaczała, że wnioski o wpis do księgi wieczystej 

lub wnioski o jej założenie będą składane drogą elektroniczną. Elektroniczne postępowanie 

wieczystoksięgowe (dalej zwane jako "e.p.w.") według intencji Projektodawców ma zapewnić 

łatwiejszy dostęp do sądu wieczystoksięgowego oraz zwiększy bezpieczeństwo obrotu 

nieruchomościami, utrudniając np. ponowną sprzedaż tej samej nieruchomości. W myśl Projektu 

obowiązek składania wniosków w e.p.w. będą mieli notariusze, komornicy i naczelnicy urzędów 

skarbowych. Notariusz będzie miał obowiązek złożenia wniosku drogą elektroniczną w każdym 

przypadku, gdy sporządza akt notarialny, który wywołuje potrzebę ujawnienia nowego stanu 

prawnego nieruchomości w księdze wieczystej. Obowiązek ten powinien być przez notariusza 

wykonany niezwłocznie, nie później niż w dniu dokonania czynności. Natomiast komornicy oraz 

naczelnicy urzędów skarbowych będą mieli obowiązek składania wniosków w e.p.w. w zakresie 

wniosku o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji z nieruchomości, oraz 

wpisu o zajęciu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką, a także wykreślenia powyższych wpisów. 

Nadto komornik będzie miał obowiązek złożenia w formie elektronicznej również wniosku 

o ujawnienieprzyłączenia się wierzycieli do uprzednio wszczętej egzekucji. 

Projektodawcy proponują również wprowadzenie odpowiednich zmian w przepisach części l tytułu 

VII działu III Kodeksu postępowania cywilnego w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń 

społecznych, zmierzających do dostosowania przepisów procedury do obowiązujących przepisów 

prawa materialnego oraz do modyfikacji instytucji procesowych, których stosowanie komplikuje 

rozpoznawanie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych. Projekt eliminuje ponadto istniejące 

rozbieżności co do zakresu kompetencji referendarzy sądowych w postępowaniu przed sądem 

rejestrowym. 

Szczegółowa analiza projektu została zamieszczona poniżej. 



II. Elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe. 

Projekt zakłada wprowadzenie elektronicznego postępowania wieczystoksięgowego e.w.p. 

do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Cel ma ten być osiągnięty poprzez nowelizację 

dotychczasowych uregulowań w zakresie postępowania wieczystoksięgowego, zawartych w 

Rozdziale 6 Postępowanie wieczystoksięgowe, i dodanie zbioru dodatkowych regulacji do 

istniejących już przepisów art. 6261 do art. 62613 k.p.c., a nie jako odrębne postępowanie 

. nieprocesowe. Projektodawcy w uzasadnieniu do Projektu wskazują, że zaproponowane zmiany 

spełniają funkcjonujące dotychczas standardy postępowania nieprocesowego. 

Projekt nakłada obowiązek inicjowania postępowania wieczystoksięgowego za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego przez trzy podmioty: notariuszy, komorników sądowych 

i naczelników urzędów skarbowych jako organów egzekucyjnych. Zgodnie z Projektem e.p.w. 

dotyczyło będzie każdego rodzaju wniosku zawartego dotychczas w akcie notarialnym 

i kierowanego do postępowania wieczystoksięgowego (art. 92 § 4 ustawy z dnia 14lutego 1991 r.

Prawo o notariacie, Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158, ze zm.). Natomiast komomik sądowy 

w myśl Projektu będzie składał wnioski w e.p.w. za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, 

gdy przepisy k.p.c. nakazują mu złożenie wniosku o wpis w księdze wieczystej (tj. art. 897 § l 

k.p.c., art. 898 k.p.c., art. 924 k.p.c., a także art. 927 k.p.c.). Wnioski w e.p.w. z wykorzystaniem 

systemu teleinformatycznego będzie również zgodnie z propozycją Projektodawców składał 

naczelnik urzędu skarbowego występujący jako organ egzekucyjny w sytuacjach, gdy przepisy 

szczególne nakładają na niego obowiązek złożenia wniosku o wpis w księdze wieczystej (art.90 i 

art. llOc § 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w adn1inistracji, Dz. 

U. Z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.). 

Zgodnie z zaproponowanymi rozwiązaniami notariusz, komomik sądowy oraz naczelnik urzędu 

skarbowego będą autoryzowali składane przez siebie pisma procesowe w e.p.w. podpisem 

bezpiecznym weryfikowanym ważnym kwalifikowanym certyfikatem. Wprowadzenie wyjątku od 

przyjętych standardów, zgodnie z którym pismo procesowe wnoszone drogą elektroniczną powinno 

być opatrywane podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt l ustawy o podpisie 

elektronicznym. Należy zauważyć, że rozwiązanie to jest uzasadnione upowszechnieniem się wśród 

notariuszy, komorników sądowych oraz naczelników urzędów skarbowych podpisu elektronicznego 

weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem, to jest takiego, o którym mowa w art. 3 

pkt 2 tej ustawy. 



O złożeniu wniosku podmiot inicjujący postępowanie będzie powiadomiony poprzez przesłanie na 

konto użytkownika potwierdzenia złożenia wniosku oraz potwierdzenia zamieszczenia wzmianki 

w księdze wieczystej. 

Użytkownik mający uprawnienia do złożenia wniosku w e.p.w. będzie posiadał dostęp do systemu 

teleinformatycznego obsługującego to postępowanie. Przewiduje się, że składający wniosek będzie 

zobowiązany do odpowiedniego uwierzytelnienia i autoryzacji składanego wniosku. Również 

system teleinformatyczny zapewni rejestrację złożonych wniosków w centralnym repozytorium 

wniosków, niezależnie od rejestracji tych wniosków w systemach ewidencyjnych właściwego sądu. 

Zgodnie z Projektem system teleinformatyczny będzie cechował się: automatyczną identyfikację 

księgi wieczystej/ksiąg wieczystych, do których został złożony wniosek, weryfikacją istnienia tych 

ksiąg w Centralnej Bazie Danych Ksiąg Wieczystych (dalej zwanych jako "c.b.d.k.w."), 

wskazaniem sądu właściwego, zarejestrowaniem wniosku w dzienniku ksiąg wieczystych ( dz. kw.) 

wraz z datą, minutą i sekundą złożenia wniosku, wprowadzenie do systemu biurowości ksiąg 

wieczystych danych zawartych we wniosku w zakresie niezbędnym, określonym przez przepisy 

biurowe, wygenerowanie i przekazanie inicjującemu postępowanie zawiadomienia o złożeniu 

wniosku wraz z numerem księgi., umożliwieniem wydrukowania wniosku. 

Projektodawcy wskazują, że składający wniosek będzie posiadał konto użytkownika w systemie 

teleinformatycznym obsługującym postępowanie wieczystoksięgowe. Użytkownikiem tego konta 

może być tylko osoba fizyczna. 

W pierwszym etapie wdrażania e.p.w. Konto użytkownika będzie przysługiwało jedynie 

notariuszom, komornikom sądowym lub naczelnikom urzędu skarbowego jako organowi 

egzekucyjnemu. 

System obsługujący e.p.w. ma być systemem centralnym, zarządzanym przez Ministra 

Sprawiedliwości. Na uwagę zasługuje proces identyfikacji osób posiadających kompetencje do 

składania wniosków w e.p.w .. Słuszny wydaje się postulat projektodawców, aby w tym procesie 

uczestniczył samorząd notarialny i samorząd komorniczy, a także Ministerstwo Finansów. 

Współpraca w/w podmotów jest konieczna do przeprowadzenia koniecznej weryfikacji. 

Uwierzytelnianie notariusza, komornika sądowego oraz naczelnika urzędu skarbowego jako organu 

egzekucyjnego w systemie teleinformatycznym ma być procesem polegającym na zweryfikowaniu 



zadeklarowanej tożsamości tych osób, biorących udział w wymianie danych. Uwierzytelnienie 

następuje po identyfikacji, czyli zadeklarowaniu swojej tożsamości przez użytkownika (np. przez 

podanie loginu). Zadeklarowana, ale jeszcze niezweryfikowana, tożsamość jest potwierdzana 

w procesie uwierzytelnienia (np. przez podanie hasła). System dokona sprawdzenia, czy osoba 

identyfikująca się jako notariusz lub komomik sądowy jest aktualnie w bazie danych tych 

korporacji prawniczych, a osoba identyfikująca się jako naczelnik urzędu skarbowego w bazie 

danych Ministerstwa Finansów. 

Warto podkreślić, że zgodnie z Projektem wniosek niezłożony drogą· elektroniczną nie wywoła 

skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z wniesieniem pisma do sądu, o czym wnoszący pismo 

zostanie szczegółowo poinformowany. Wypełniony formularz wniosku będzie musiał być 

podpisany za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego ważnym 

kwalifikowanym certyfikatem. W projekcie założeń przewidziano odpowiednie mechanizmy 

weryfikacji tożsamości składającego wniosek. 

Mając na uwadze powyższe, należy uznać, że wprowadzenie do polskiego systemu prawnego 

obowiązku składania za pośrednictwem systemu teleinformatycznego wniosków o wpis do księgi 

wieczystej oraz wniosków o założenie księgi wieczystej, i stworzenie możliwość automatycznego 

przetwarzania danych zawartych w treści wniosku do struktury księgi wieczystej prowadzonej . 

w systemie teleinformatycznym niewątpliwie znacznie przyczyni s1ę do zwiększenia 

bezpieczeństwa obrotu. 

Wobec argumentacji przedstawionej powyżej BCC pozytywnie ocenia proponowane 

regulacje. 

III. Zmiany w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. 

Oprócz wskazanych wyżej zmmn w zakresie postępowania wieczystoksięgowego Projekt 

przewiduje wprowadzenie do Kodeksu Postępowania Cywilnego przepisu, który umożliwi 

pracodawcom i organom rentowym, posiadającym zdolność sądową i procesową, ale nie mającym 

statusu osoby prawnej lub przedsiębiorcy, udzielenie pełnomocnictwa procesowego pracownikom 

niebędącym radcami prawnymi. Chodzi tu o takie organy jak np.: Zakład Emerytalno-Rentowy 

MSW czy Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zdolność procesową i sądową 

przyznano wojewódzkim zespołom do spraw orzekania o niepełnosprawności. 



Przedmiotowa zmmna jest realizacją postulatu zawartego w uzasadnieniu uchwały Sądu 

Najwyższego z dnia 13 października 2011 r. o sygn. akt II UZP 6/11. Zgodnie z w/w orzeczeniem 

"wedle aktualnie obowiązujących przepisów, pełnomocnikami strony mogą być osoby wykazujące 

się związkami funkcjonalnymi z przedmiotem sprawy, czyli takie osoby, które ze względu na ich 

stosunek do stron oraz ze względu na rodzaj sprawy znają jej przedmiot. Z uwagi na charakter 

spraw tak z zakresu prawa pracy, jak i ubezpieczeń społecznych, pracownikom danego pracodawcy 

czy organu rentowego bez wątpienia można byłoby przypisać takie cechy. Stąd niezrozumiałe jest 

uniemożliwienie pracodawcom i organom rentowym, posiadającym zdolność sądową i procesową 

(arf. 460 § l kp. c.), ale niebędącym osobami prawnymi lub przedsiębiorcami, udzielania 

pełnomocnictwa procesowego osobom z tej grupy. De lege ferenda należałoby więc postulować 

uzupełnienie tego braku przez wprowadzenie stosownego przepisu do Kodeksu postępowania 

cywilnego w dziale III regulującym postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy 

i ubezpieczeń społecznych. " 

Mając na uwadze powyższe BCC akceptuje powyższą zmianę. 

IV. Kompetencje referendarzy sądowych w postępowaniu przed sądem rejestrowym. 

Należy wskazać, że kompetencje referendarza sądowego w postępowaniu nieprocesowym określa 

art. 5091 k.p.c., stanowiący, iż może on wykonywać m.in. czynności w postępowaniu rejestrowym, 

z wyłączeniem prowadzenia rozprawy. Zgodnie natomiast z art. 6941 § l i § 2 k.p.c. przepisy 

zawarte w dziale VI Postępowanie rejestrowe stosuje się do postępowania w sprawach o wpis w 

Krajowym Rejestrze Sądowym (sprawach rejestrowych) oraz odpowiednio do innych postępowań 

rejestrowych prowadzonych przez sądy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej. 

Skutkiem powyższych regulacji są rozbieżności interpretacyjne. Problem został zauważony przez 

piśmiennictwo. Zgodnie z poglądem zaprezentowanym przez Michała Leśniaka "Zwrot 

''postępowanie rejestrowe" użyty wart. 5091 § 2 k.p.c. obejmuje szerszy zakres czynności niż tak 

zwane sprawy rejestrowe, o których mowa wart. 6941 §l k.p.c. Za przyjęciem takiego twierdzenia 

przemawia treść art. 122 ustawy prawo o ustroju sadów powszechnych. Zgodnie z paragrafem l 

tego przepisu w sądach rejonowych mogą być zatrudnieni referendarze sądowi do wykonywania 

określonych czynności należących do sądów w zakresie postępowania w sprawach związanych z 

prowadzeniem rejestrów sądowych. Czynności referendarza sądowego mogą więc obejmować nie 

tylko czynności podejmowane w postępowaniu w sprawach o wpis do Rejestru, ale również 

czynności w zakresie postępowania w sprawach związanych z prowadzeniem Rejestru, a więc na 



przykład wydanie postanowienia nakładającego grzywnę na podstawie art. 24 kr.s." (M. Leśniak 

.Postępowanie w sprawach o wp1s w Krajowym Rejestrze Sądowym.) 

W celu ujednolicenia terminologii używanej w k.p.c. zmieniono też przepis art. 5091 

§ l i 2 k.p.c. w sposób następujący: 

"§ l Czynności w postępowaniu wieczystoksięgowym może wykonywać referendarz sądowy. 

§ 2 Czynności w postępowaniach należących do właściwości sądów rejonowych prowadzących 

rejestry sądowe wykonywać referendarz sądowy z wyłączeniem prowadzenia rozprawy " 

W ocenie BCC zmiana jest akceptowalna. 

V. Zmiany pozostałych ustaw. 

W związku z koniecznością dostosowania używanej w aktach rangi ustawowej, które dotyczą ksiąg 

wieczystych Projektodawcy postulują wprowadzenie odpowiednich zmian w przepisach ustawy 

z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. 

W zakresie ustawy o księgach wieczystych i hipotece zmianami objęto przepisy art. l ust. 2, 25\ 27 

ust. 4, art. 361
, 362 i 363

, 581 i 582
. 

Zmiany mają charakter techniczny i nie wymagają komentarza. 

BCC akceptuje przedmiotową propozycję. 

Ponadto, w związku z przewidywanym zakończeniem migracji ksiąg wieczystych w 2014 r. Projekt 

ustawy przewiduje uchylenie ustawy z dnia 14 lutego 2003 r. o przenoszeniu treści księgi 

wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym (Dz. U. Z 2003 

r. Nr 42, poz. 363). Projekt zakłada, aby do ksiąg wieczystych zamkniętych, dawnych ksiąg 

wieczystych i ksiąg wieczystych, których treść nie została przeniesiona do struktury księgi 

wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym, stosowane były przepisy ustawy o księgach 

wieczystych i hipotece w brzmieniu dotychczasowym. Słusznie wskazują Projektodawcy, że zabieg 

ten pozwoli uniknąć konieczności tworzenia rozbudowanych przepisów kazuistycznych. 

Warto wskazać, iż Projektodawcy przewidują, że vacatio legis po uchwaleniu Projektu będzie 

trwało 9 miesięcy. Przyjęty okres vacatio legis ma pozwolić Ministrowi Sprawiedliwości zbudować 

system teleinformatyczny konieczny do obsługi postępowania wieczystoksięgowego oraz 

wprowadzić konieczne rozwiązania techniczne w tym zakresie. Ponadto ma być wystarczający do 



utworzenia przez Krajową Radę Notarialną, Krajową Radę Komorniczą oraz ministra właściwego 

do spraw finansów publicznych listy osób uprawnionych do składania wniosków w elektronicznym 

postępowaniu wieczystoksięgowym. 

W ocenie BCC projekt jest akceptowalny i zasadny. Jednakże należy zauważyć, że 

wprowadzenie w życie proponowanych zmian i sprawność funkcjonowania całego systemu 

będzie zależało w dużej mierze od jakości systemu teleinformatycznego. Być może zapisany 

okres vacatio legis nie będzie wystarczający do stworzenia odpowiednich rozwiązań 

technicznych. 


