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Oświadczenie skierowane do prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Bożeny Lublińskiej-
Kasprzak 

Szanowna Pani Prezes! 
Dociera do mnie wiele niepokojących sygnałów dotyczących sytuacji związanej z powstaniem i działalno-

ścią na terenie województwa wielkopolskiego spółki z o.o. Securos Ius, świadczącej usługi w zakresie pro-
wadzenia rejestru pełnomocnictw notarialnych i dostępu do rejestru ksiąg wieczystych. 

Z pozyskanych przeze mnie informacji wynika, że spółka Securos Ius, która uzyskała dofinansowanie ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna 
gospodarka”, realizuje zadania, które w kontekście gwarancji bezpiecznego obrotu prawnego oraz kompeten-
cji powierzonych w szczególności ministrowi sprawiedliwości i samorządowi notarialnemu w naszym kraju 

mogą budzić wiele wątpliwości, czy wręcz zagrażać bezpieczeństwu obrotu prawnego. Z moich informacji 
wynika, iż tematyka projektu, na podstawie którego prowadzona jest wspomniana działalność, a który został 

dofinansowany przez PARP kwotą przekraczającą 470 000 zł, była prezentowana ministrowi sprawiedliwości 

i była przedmiotem zainteresowania niektórych departamentów ministerstwa. 
Na utworzonych przez wymienioną spółkę stronach internetowych www.securosius.pl 

i www.bezpiecznynotariat.pl można znaleźć, między innymi, następujące informacje (pogrubienia i znaki „?” 

pochodzą ode mnie). 
„Rejestr Ksiąg Wieczystych zapewnia możliwość zamieszczania bieżących informacji aktualizowanych 

na bieżąco, a nie po czasie (?) wynikającym z ustawowych terminów przesyłania aktów notarialnych (?) do 
sądów i spółdzielni. Rejestr Ksiąg Wieczystych daje możliwość sprawdzenia, czy w innej kancelarii dla danej 
nieruchomości lub prawa również nie przeprowadza się w tym samym czasie lub w krótkich odstępach czasu 
takiej samej (?) czynności prawnej. Korzystanie z Rejestru Ksiąg Wieczystych ułatwia pracę przy dokony-
waniu czynności notarialnych dotyczących nieruchomości i praw, w tym spółdzielczego własnościowego 

prawa do lokalu, dla którego nie jest prowadzona księga wieczysta, a przede wszystkim zwiększa bezpie-
czeństwo obrotu prawnego”. 

„W Rejestrze Pełnomocnictw Notarialnych nie będą przechowywane i udostępniane dane dotyczące 

mocodawców i pełnomocników”. 
„W RPN nie są ujawniane dane osobowe (?) dotyczące zarówno pełnomocnika jak i mocodawcy, jak 

również informacje dotyczące przedmiotu pełnomocnictwa”. 
W związku z opisaną działalnością spółki chciałbym zwrócić się do Pani Prezes z następującymi pytania-

mi. 
1. Czy na etapie podejmowania decyzji o dofinansowaniu wymienionego projektu PARP prowadziła ja-

kiekolwiek konsultacje z ówczesnym ministrem sprawiedliwości, poszczególnymi wiceministrami czy któ-

rymkolwiek z departamentów Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące oceny projektu, potencjalnych skut-
ków jego wdrożenia i jego rzetelności? 

2. Czy w opinii PARP dopuszczalne jest posługiwanie się przez podmioty prywatne słowami „notarialny” 

lub „notariat”, szczególnie w kontekście tego, że to Krajowa Rada Notarialna jest reprezentantem notariatu, 
a minister sprawiedliwości sprawuje nadzór nad notariatem? Czy Krajowa Rada Notarialna nie powinna zo-
stać poinformowana o działaniach spółki? 

3. Jaki w opinii PARP jest poziom bezpieczeństwa usługi oferowanej przez spółkę Securos Ius? Pytam 
o to szczególnie w kontekście informacji, iż rejestr pełnomocnictw nie będzie zawierał danych mocodawcy, 

pełnomocnika ani przedmiotu pełnomocnictwa. Czy w takim przypadku nie należy raczej twierdzić, iż dane 
te, ogólnodostępne, umożliwią tworzenie bardziej wiarygodnych podróbek dokumentów urzędowych, jakimi 

są pełnomocnictwa notarialne? Czy w tym kontekście informacje o gwarantowanym wyższym poziomie bez-
pieczeństwa, zamieszczone na stronie internetowej, można uznać za wiarygodne? 

4. Czy na etapie rozstrzygania wniosku o dofinansowanie wymienionego projektu PARP kierowała jakie-
kolwiek zapytania czy wnioski o konsultacje do Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Sprawiedliwości czy 

Krajowej Rady Notarialnej? 



5. Czy w ocenie PARP możliwe jest funkcjonowanie tak zwanego rejestru ksiąg wieczystych (chodzi o 

uzyskiwanie informacji o przeprowadzonej w tym samym czasie podobnej czynności prawnej) bez narusze-
nia tajemnicy notarialnej? 

Uprzejmie proszę Panią Prezes o odpowiedź na zadane pytania. Uzyskane informacje będą niezwykle po-
mocne w wyjaśnieniu zaistniałej sytuacji, w której podmiot prywatny wydaje się realizować ustawowe zada-
nia samorządu zawodowego. 

Aleksander Pociej 
 

 




