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Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego 

Szanowny Panie Ministrze! 
Dociera do mnie wiele niepokojących sygnałów dotyczących sytuacji związanej z powstaniem i działalno-

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

Z pozyskanych przeze mnie informacji wynika, iż 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 powyższa działalność, dofinansowanego 
przez PARP kwotą przekraczającą 470 tysięcy zł, była prezentowana ministrowi sprawiedliwości i była 

przedmiotem zainteresowania niektórych departamentów ministerstwa. 
Na utworzonych przez wymienioną wyżej 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 takiej samej (?) czynności 

prawnej. Korzystanie z Rejestru Ksiąg Wieczystych ułatwia pracę przy dokonywaniu czynności notarialnych 

dotyczących nieruchomości i praw, w tym spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, dla którego nie 
jest prowadzona księga wieczysta, a przede wszystkim zwiększa bezpieczeństwo 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 Pana Ministra z następującymi pyta-

niami. 
1. Czy na etapie tworzenia spółki i opracowywania wcześniej wymienionego projektu, to jest od marca 

2012 r., zarząd spółki lub jej wspólnicy przeprowadzali jakiekolwiek konsultacje z ówczesnym ministrem 

sprawiedliwości, poszczególnymi wiceministrami czy którymkolwiek z departamentów Ministerstwa Spra-
wiedliwości, dotyczące oceny projektu, opinii o projekcie i o potencjalnych skutkach jego wdrożenia? Jeśli 

tak, to proszę o przedstawienie pełnego kalendarza takich spotkań i działań. 
2. Jaka jest opinia ministerstwa w zakresie celowości tworzenia prywatnych rejestrów czynności urzędo-

wych przez podmioty komercyjne? 
3. Czy tego typu rejestry występują w jakimkolwiek innym kraju europejskim, w którym funkcjonuje no-

tariat typu łacińskiego wykonujący funkcje publiczne? 
4. Czy w opinii Ministerstwa Sprawiedliwości dopuszczalne jest posługiwanie się przez podmioty pry-

watne słowami „notarialny” lub „notariat”, szczególnie w kontekście przepisów ustawy – Prawo o notariacie, 
według których reprezentantem notariatu jest Krajowa Rada Notarialna, a minister sprawiedliwości sprawuje 

nadzór nad notariatem? 
5. Jaki w opinii ministerstwa jest poziom bezpieczeństwa usługi oferowanej przez spółkę Securos Ius, 

szczególnie w kontekście informacji, iż rejestr pełnomocnictw nie będzie zawierał danych mocodawcy, peł-

nomocnika ani przedmiotu pełnomocnictwa? Czy w takim przypadku nie należy się obawiać, iż dane te – 
ogólnodostępne – umożliwią tworzenie bardziej wiarygodnych podróbek dokumentów urzędowych, jakimi są 

pełnomocnictwa notarialne? Czy wobec tego informacje o gwarantowanym wyższym poziomie bezpieczeń-

stwa, zamieszczone na stronie internetowej, można uznać w ocenie ministerstwa za wiarygodne? 



6. Czy z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zakazane 
jest stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów (przy czym przez praktykę naruszają-
cą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie bezprawne działanie przedsiębiorcy, w szcze-
gólności naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji – ust. 2 
pkt 2; nieuczciwe praktyki rynkowe lub czyny nieuczciwej konkurencji – ust. 2 pkt 3), a z kolei zgodnie z 
art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie 
sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub 

klienta, z tym że powołana ustawa nie zawiera wyczerpującego katalogu czynów nieuczciwej konkurencji, 
wskazując jedynie kilka ich przykładów (zgodnie z art. 10 ust. 1 powołanej ustawy czynem nieuczciwej kon-
kurencji jest takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co 

do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, 
naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się 

z korzystaniem z nich), nie byłoby wskazane zawiadomienie prezesa UOKiK o prawdopodobieństwie złama-
nia przepisów cytowanej ustawy? 

7. Czy na etapie rozstrzygania o dofinansowaniu wymienionego projektu Ministerstwo Sprawiedliwości 

otrzymało jakiekolwiek zapytania bądź wnioski o konsultacje ze strony Ministerstwa Gospodarki lub Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości? 

8. Czy w ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości możliwe jest funkcjonowanie tak zwanego rejestru ksiąg 

wieczystych (uzyskiwanie informacji o przeprowadzonej w tym samym czasie podobnej czynności prawnej) 
bez naruszenia tajemnicy notarialnej? 

9. Czy w zaistniałej sytuacji Ministerstwo Sprawiedliwości rozważa możliwość podjęcia inicjatywy legi-
slacyjnej w zakresie utworzenia publicznego rejestru pełnomocnictw, w którym obligatoryjność rejestracji 
i odwołania pełnomocnictwa w tym systemie oraz dostęp do treści zarejestrowanego pełnomocnictwa da peł-
ną gwarancję zapobiegania oszustwom? 

Uprzejmie proszę Pana Ministra o odpowiedź na te pytania. Uzyskane informacje będą niezwykle pomoc-
ne w wyjaśnieniu zaistniałej sytuacji, w której podmiot prywatny wydaje się realizować ustawowe zadania 
samorządu zawodowego. 

Aleksander Pociej 
 

 




