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Rejent * rok 14 * nr 6(158)
czerwiec 2004 r.

Tryb dostarczania danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi
Informacji Finansowej przez notariuszy

Z dniem 14 lipca 2004 r. notariusze zostali zobligowani do przekazania
informacji G³ównemu Inspektorowi Informacji Finansowej (GIIF). Po-
jawia siê w tej kwestii szereg w¹tpliwo�ci i niejasno�ci. Przedmiotem
niniejszego artyku³u jest okre�lenie sposobu, w jakim notariusze zobowi¹-
zani s¹ do prowadzenia rejestru transakcji, o których mowa w ustawie
o przeciwdzia³aniu wprowadzania do obrotu finansowego warto�ci
maj¹tkowych pochodz¹cych z nielegalnych lub nieujawnionych �róde³
oraz o przeciwdzia³aniu finansowaniu terroryzmu1, a tak¿e sposobu
przekazywania danych Generalnemu Inspektorowi Informacji Finanso-
wej2.
Ustaw¹ z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdzia³aniu wprowadzania

do obrotu finansowego warto�ci maj¹tkowych pochodz¹cych z nielegal-
nych lub nieujawnionych �róde³ oraz o przeciwdzia³aniu finansowaniu
terroryzmu na³o¿ono na notariuszy w zakresie czynno�ci notarialnych,
dotycz¹cych obrotu warto�ciami materialnymi jako instytucji zobowi¹-
zanych (art. 2 ust. 1 ustawy), obowi¹zek rejestrowania transakcji, rów-
nie¿ gdy jest ona przeprowadzana w drodze wiêcej ni¿ jednej operacji,
których okoliczno�ci wskazuj¹, ¿e s¹ ze sob¹ powi¹zane, a ich równo-
warto�æ przekracza 15.000 euro. Obowi¹zek ten dotyczy tak¿e sytuacji,
gdy okoliczno�ci transakcji wskazuj¹, bez wzglêdu na jej warto�æ i cha-
rakter, ¿e warto�ci maj¹tkowe mog¹ pochodziæ z nielegalnych lub nie-
ujawnionych �róde³.
Instytucje zobowi¹zane przekazuj¹ informacje o transakcjach, których

warto�æ przekracza 15.000 euro w terminie czternastu dni po up³ywie

1 Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 wraz z pó�n. zm., zwana dalej ustaw¹.
2 W dalszej czê�ci opinii G³ówny Inspektor Informacji Finansowej jest okre�lany

skrótem G³ówny Inspektor.
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ka¿dego miesi¹ca kalendarzowego (art. 12 ust. 2 pkt 1). Informacja
dotycz¹ca transakcji, której okoliczno�ci wskazuj¹, ¿e warto�ci maj¹tko-
we mog¹ pochodziæ z nielegalnych lub nieujawnionych �róde³, powinna
zostaæ przes³ana Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej nie-
zw³ocznie (art. 12 ust. 2 pkt 2).
Aktem wykonawczym do niniejszej ustawy jest rozporz¹dzenie Mi-

nistra Finansów z dnia 21 wrze�nia 2001 r. w sprawie okre�lenia wzoru
rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania
danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej3.

Sposób prowadzenia rejestru

Zgodnie z art. 11 ust.1 ustawy, instytucje obowi¹zane przekazuj¹
Generalnemu Inspektorowi informacje o transakcjach zarejestrowanych
zgodnie z art. 8 ust. 1 i 3 (tj. powy¿ej równowarto�ci 15.000 euro oraz
transakcji podejrzanych). Przekazanie to polega na przes³aniu lub dostar-
czeniu danych z rejestru transakcji, o którym mowa w art. 8 ust. 4, tak¿e
z wykorzystaniem elektronicznych no�ników informacji. Wzór rejestru
oraz tryb przekazywania informacji GIIF, zgodnie z art. 13 ustawy, zosta³
okre�lony rozporz¹dzeniem Ministra Finansów po uzyskaniu opinii Pre-
zesa NBP. Nale¿y zauwa¿yæ, ¿e w ustawie nie przes¹dzono o trybie czy
te¿ sposobie przekazywania wymaganych informacji G³ównemu Inspek-
torowi, przekazuj¹c w tym zakresie kompetencje Ministrowi Finansów.
Ustaw¹ dopuszczono jedynie przekazywanie wymaganych informacji
z wykorzystaniem elektronicznych no�ników informacji4. W ustawie nie
przes¹dzono natomiast o postaci, w jakiej powinien zostaæ prowadzony,
wymagany artyku³em 8 ust. 4 ustawy, rejestr transakcji. Okre�lono
natomiast, ¿e rejestr ten oraz dokumenty dotycz¹ce zarejestrowanych
transakcji przechowywane s¹ przez okres 5 lat, licz¹c od pierwszego dnia
roku nastêpuj¹cego po roku, w którym dokonano ostatniego zapisu

3 Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1210 z pó�n. zm. Szczególnie powa¿ne dla sposobu
przekazywania informacji Generalnemu Inspektorowi przez notariuszy s¹ zmiany rozpo-
rz¹dzenia z dnia 20 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 101, poz. 935).

4 Dotychczas w polskim prawie wyra¿enie elektroniczny no�nik informacji zosta³o
u¿yte w art. 7 pkt 1 prawa bankowego. W ustawie o podpisie elektronicznym u¿yto
natomiast sformu³owania �postaæ elektroniczna�, �informacja trwale zapisana na no�niku
elektronicznym�.
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zwi¹zanego z transakcj¹5. W przypadku likwidacji, po³¹czenia, podzia³u
lub przekszta³cenia instytucji obowi¹zanej do przechowywania rejestrów
i dokumentacji stosuje siê przepisy art. 76 ustawy z dnia 29 wrze�nia
1994 r. o rachunkowo�ci (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 oraz z 2003 r.
Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152 i Nr 139, poz. 1324).
Rozporz¹dzeniem z dnia 21 wrze�nia 2001 r. przes¹dzono, ¿e rejestr

prowadzony przez instytucje zobowi¹zane prowadzony jest w formie
papierowej lub przy u¿yciu elektronicznych no�ników informacji. Zaska-
kuj¹ce jest u¿ycie w rozporz¹dzeniu sformu³owania �w formie papiero-
wej�. Wydaje siê, ¿e w tym przypadku chodzi o tradycyjn¹ postaæ re-
jestru, tj. postaæ papierowych kart. Zgodnie z § 3 rozporz¹dzenia, rejestr
w formie papierowej jest prowadzonywpostaci zbroszurowanych i kolejno
ponumerowanych kart transakcji, sporz¹dzanych i wype³nianych oddzie-
lenie dla ka¿dej rejestrowanej transakcji. Wzór karty okre�la za³¹cznik do
rozporz¹dzenia. Karty transakcji powinny byæ wype³niane rêcznie lub
maszynowo w sposób staranny, czytelny i trwa³y, a stwierdzone b³êdy
powinny byæ poprawione przez skre�lenie dotychczasowej tre�ci iwpisanie
nowej, z zachowaniem czytelno�ci b³êdnego zapisu oraz poprzez umiesz-
czenie daty i czytelnego podpisu osoby dokonuj¹cej poprawki.W zwi¹zku
z brzmieniem § 4 rozporz¹dzenia, trzeba stwierdziæ, ¿e nie jest mo¿liwe,
w przypadku zaistnienia b³êdu, sporz¹dzenie nowej karty i jej �podmiana�
z dotychczasow¹. Podmiot zobowi¹zany powinien prowadziæ rejestr w po-
staci uniemo¿liwiaj¹cej tak¹ podmianê (np. poprzez zszywanie kart). Nic
nie stoi na przeszkodzie, aby karty rejestru w postaci papierowej by³y
przygotowywane z u¿yciemkomputera lub innego urz¹dzenia elektronicz-
nego (sformu³owanie �karty powinny byæ wype³niane rêcznie lub ma-
szynowo� obejmuje swoim zakresem sporz¹dzenie karty tak¿e z u¿yciem
komputera). Konieczne jednak¿e jest dokonanie ka¿dorazowo odpowied-
niego wydruku (zgodnie z za³¹cznikiem nr 1 do rozporz¹dzenia, w spe-
cjalnym miejscu obok pola 45 powinien zostaæ ka¿dorazowo z³o¿ony
w³asnorêczny podpis osoby zobowi¹zanej do sporz¹dzenia karty). Nie

5 Trzeba zauwa¿yæ, ¿e brak jest odpowiednich przepisóww zakresie sposobu przecho-
wywania dokumentów zarejestrowanych transakcji, je¿eli dokumenty te s¹ w postaci elek-
tronicznej (tzw. dokumenty elektroniczne). Szerzej na temat dokumentu elektronicznego
D. S z o s t e k,Czynno�æ prawna a �rodki komunikacji elektronicznej,Kraków 2004, s. 230
i nast.
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dope³nia wymogów rozporz¹dzenia sporz¹dzenie karty za pomoc¹ np.
komputera i pozostawienie jej w postaci elektronicznej, tj. z pominiêciem
wydruku i w³asnorêcznego podpisu.
Rejestr prowadzony przy u¿yciu elektronicznych no�ników informacji

sk³ada siê z zapisówelektronicznych sporz¹dzanych oddzielenie dla ka¿dej
rejestrowanej transakcji, co wynika z § 4 rozporz¹dzenia. Rejestr ten
powinien byæ prowadzony w systemie informatycznym, umo¿liwiaj¹cym
niezw³oczny odczyt albo wydruk ca³o�ci lub czê�ci zapisanych danych.
Strukturazapisuelektronicznegonie jest jednak¿edowolna izosta³aokre�lona
w za³¹czniku do rozporz¹dzenia (za³¹cznik 2). Trzeba zauwa¿yæ, ¿e za-
³¹cznik nr 2 okre�la tylko rozmiar i zawarto�æ pól dla jednej transakcji
(dla jednej �elektronicznej karty transakcji�). Ani w ustawie, ani w roz-
porz¹dzeniu (tak¿e w za³¹cznikach) nie okre�lono natomiast struktury
ca³ego rejestru6.
Instytucja obowi¹zana, prowadz¹ca rejestr przy u¿yciu elektronicz-

nych no�ników informacji, powinna posiadaæ okre�lon¹ na pi�mie szcze-
gó³ow¹ instrukcjê obs³ugi programu komputerowego, wykorzystywane-
go do prowadzenia rejestru oraz stosowaæ system informatyczny
uniemo¿liwiaj¹cy likwidacjê lub zmianê razwprowadzonych zapisówelek-
tronicznych, gwarantuj¹cych poprawno�æ formatu danych przekazywa-
nych Generalnemu Inspektorowi. B³êdy w rejestrze s¹ poprawiane za
pomoc¹ zapisu koryguj¹cego (§ 5 rozporz¹dzenia). System informatycz-
ny powinien wiêc byæ tego rodzaju, aby po wpisaniu do rejestru danych
i ich zatwierdzeniu nie by³a mo¿liwa jakakolwiek zmiana w ich zapisach.
Mo¿liwe jest w tym przypadku wykorzystywanie do opatrywania karty
bezpiecznego podpisu elektronicznego w znaczeniu ustawy o podpisie
elektronicznym (Dz.U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450)7. Nie jest to jednak¿e
wymóg ustawowy, wystarczy, ¿e po utworzeniu i zaakceptowaniu karty

6 Czym innym jest struktura elektronicznej karty, a czym innym ca³ego rejestru. Tak
wiêc, pomimo ¿e w § 4 (dotycz¹cym rejestru) w pkt 3 stwierdzono, i¿ strukturê zapisu
elektronicznego okre�la za³¹cznik nr 2 rozporz¹dzenia, co zgodnie z rezultatem wyk³adni
systemowejwskazuje na elektroniczny zapis rejestru, lektura za³¹cznikawskazuje, i¿ dotyczy
on pojedynczej karty.

7 Jednym z wymogów, jakim musi odpowiadaæ bezpieczny podpis elektroniczny, jest
takie jego powi¹zanie z danymi, do których zosta³ do³¹czony, ¿e jakakolwiek pó�niejsza
zmiana tych danych jest rozpoznawalna (art. 3 ust. 2 ustawy o podpisie elektronicznym).
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program, w którym tworzony i prowadzony jest rejestr, uniemo¿liwi
dokonywanie jakichkolwiek zamian. Ka¿da nowa elektroniczna karta
powinna posiadaæ swój nowy odrêbny od pozosta³ych kart kod. Dane
elektroniczne mog¹ byæ przechowywane na twardym dysku komputera
i na no�nikach statycznych, takich jak np. zapisana p³yta CD-ROM. Nie
zaleca siê, ze wzglêdu na ³atwo�æ utracenia danych, zapisywania rejestru
wy³¹cznie na dyskietkach. Najrozs¹dniejszym rozwi¹zaniem jest oprócz
przechowywania danych rejestru na twardym dysku komputera dla za-
bezpieczenia siê przed ich utrat¹, dokonywanie co pewien czas (najlepiej
codziennie) zapisu tych¿e danych na no�nik statyczny, najlepiej na p³ytê
CD-ROM.

Sposób przekazywania informacji Generalnemu Inspektorowi
Informacji Finansowej

Bezpo�rednio z przepisów ustawy, a tak¿e rozporz¹dzenia nie wynika,
w jakiej postaci notariusze powinni sporz¹dzaæ i prowadziæ rejestr. Jed-
nak¿e ze wzglêdu na brzmienie § 7 rozporz¹dzenia, tj. ¿e dane z rejestru
mo¿na przekazywaæ w formie kopii karty transakcji (a wiêc w postaci
papierowej) wy³¹cznie w przypadku, gdy dostarczane w ten sposób
informacje dotycz¹ jednej transakcji, nale¿y stwierdziæ, i¿ w przypadku
gdy w danym okresie informacyjnym (tj. w przeci¹gu jednego miesi¹ca)
wpisano do rejestruwiêcej ni¿ jedn¹ transakcjê, konieczne jest przekazanie
wymaganych danych G³ównemu Inspektorowi na elektronicznym no�ni-
ku informacji. Poniewa¿ notariusze w przewa¿aj¹cej wiêkszo�ci bêd¹
zobowi¹zani do przekazywania informacji wiêcej ni¿ o jednej transakcji,
przes¹dza to o konieczno�ci przekazywania wymaganych informacji na
elektronicznych no�nikach informacji, a co za tym idzie � o prowadzeniu
rejestru w postaci elektronicznej. Wydaje siê jednak mo¿liwe przekazy-
wanie informacji wynikaj¹cych z art. 8 ust. 3 ustawy w postaci papie-

Szerzej na temat praktycznych aspektów podpisu elektronicznego dla notariuszy zob.
J. J a c y s z y n, S. Z a k r z e w s k i, Podpis elektroniczny jako element systemu zabezpie-
czenia danych w sieci, Rejent 2001, nr 10, s. 40 i nast. (cz. I), Rejent 2001, nr 11, s. 47
i nast.; J. P r z e t o c k i, J. U r b a n o w i c z, A.W i t t l i n, Czynno�ci elektroniczne i kryp-
tografia w pracy notariusza, Rejent 1999, nr 8, s. 90 i nast.; J. J a c y s z y n, Podpis
elektroniczny w praktyce notarialnej, Rejent 2003, nr 12, s. 91 i nast.
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rowej, tj. informacji o transakcji, której okoliczno�ci wskazuj¹, ¿e war-
to�cimaj¹tkowemog¹pochodziæ z nielegalnych lubnieujawnionych�róde³.
Informacjê tak¹ nale¿y przekazaæ niezw³ocznie, a je¿eli dotyczy ona jednej
transakcji (a tak bêdzie najczê�ciej) mo¿e zostaæ przekazana w formie
kopii karty transakcji. Powodowa³oby to jednak¿e konieczno�æ prowa-
dzenia dwóch rejestrów, jednego w postaci elektronicznej dla transakcji,
o których mowa w art. 8 ust. 2, oraz ewentualnie papierowego dla trans-
akcji z art. 8 ust. 3. Na dopuszczalno�æ prowadzenia dwóch rejestrów
wskazuje u¿ycie w art. 8 ust. 4 ustawy liczby mnogiej: �[r]ejestr trans-
akcji, o których mowa w ust. 1 i 3 ....�. K³opot mo¿e siê jednak¿e pojawiæ
w sytuacji, gdy tego samego dnia zostan¹ dokonane dwie lub wiêcej
podejrzane transakcje, kiedy przes³anie kopii karty w postaci papierowej
zgodnie z § 7 ust. 1 rozporz¹dzenia bêdzie niedopuszczalne. Nie wydaje
siê w takich sytuacjach za uzasadnione na³o¿enie na notariuszy obowi¹zku
przekazywania przy dwóch lub trzech podejrzanych transakcjach infor-
macji w formie zapisu na p³ycie CD-ROM lub na dyskietce, co de facto
przes¹dza³oby o konieczno�ci prowadzenia tego¿ rejestru w postaci elek-
tronicznej.Wskazane jest w tym przypadku postulowanie o zmianê zapisu
w rozporz¹dzeniu, tak aby expressis verbis dopuszczalne by³o przesy³anie
kopii kart transakcji podejrzanych w postaci papierowej. Tego typu in-
formacja musi, zgodnie z art. 12 ust. pkt 2 ustawy, zostaæ przekazana
niezw³ocznie, co mo¿e powodowaæ pewne trudno�ci i komplikacje, gdy
osoba odpowiedzialnawkancelarii za przes³anie informacji jest nieobecna,
a pozostali pracownicy nie s¹ odpowiednio przeszkoleni do tworzenia
elektronicznych plików rejestru transakcji podejrzanych lub nie maj¹ od-
powiedniego bezpiecznego popisu elektronicznego8.
Niestety, proponowane przezMinisterstwo zmiany rozporz¹dzenia id¹

w odmiennym kierunku. Najprawdopodobniej ju¿ wkrótce, tj. po nowe-
lizacji rozporz¹dzenia, mo¿liwo�æ przesy³u informacji w postaci papiero-
wych kart, nawet w stosunku do jednej transakcji, zostanie ca³kowicie
wy³¹czona. Podmioty zobowi¹zane, w sytuacjach gdy transakcja, z któr¹
zwi¹zany jest obowi¹zek informacyjny, jest za dany okres informacyjny
pojedyncza,bêd¹zobligowanedoprzesy³aniawymaganej informacjipoprzez

8 Zgodnie z ustaw¹ art. 3 ust. 3 ustawy o podpisie elektronicznym, bezpieczny podpis
elektroniczny jest przyporz¹dkowany konkretnej osobie fizycznej, a nie kancelarii.
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stronê internetow¹ Ministerstwa, po odpowiedniej rejestracji i uzyskaniu
certyfikatu.
Dane z elektronicznego rejestru instytucje obowi¹zane dostarczaj¹

w formie zapisu na dyskietce komputerowej w standardzie 3,5 FAT 1,4
(na standardowej dyskietce) lub na p³ycie CD-ROM w standardzie ISO
9660. Mog¹ one byæ przekazywane równie¿ drog¹ teletransmisji (jak siê
wydaje z wykorzystaniem sieci Internetu) lub przy u¿yciu innych ni¿
wymienione elektronicznych no�nikach informacji (czyli no�nikach sta-
tycznych), po wcze�niejszym uzgodnieniu z Generalnym Inspektorem
warunków organizacyjnotechnicznych tych sposobów przekazu (§ 6 roz-
porz¹dzenia). Zaskakuj¹ce jest u¿ycie w rozporz¹dzeniu wyrazu teletran-
smisja, bez jego zdefiniowania. Wydaje siê, ¿e w tym przypadku chodzi
o wykorzystanie �rodków komunikacji elektronicznej w znaczeniu usta-
wy o �wiadczeniu us³ug drog¹ elektroniczn¹.
Zgodnie z § 7 ust. 3, do przekazywania danych mo¿na u¿yæ dyskietki

komputerowej, wy³¹cznie gdy wszystkie przekazywane dane znajduj¹ siê
na jednej dyskietce. Pojawia siê jednak pytanie, czy przepis ten dotyczy
konieczno�ci zmieszczenia na dyskietce wszystkich danych z jednej
transakcji, czy te¿ danych ze wszystkich transakcji. Zgodnie z wyk³adni¹
jêzykow¹, przekazanie danych na dyskietce mo¿e nast¹piæ tylko wtedy,
gdy zmieszcz¹ siê na niej wszystkie dane przekazywane za dany okres
informacyjny. Wydaje siê jednak, ¿e w tym przypadku nale¿y uwzglêdniæ
rezultat wyk³adni celowo�ciowej, zgodnie z któr¹ przepis ten dotyczy
wy³¹cznie konieczno�ci zamieszczenia wszystkich danych z jednej trans-
akcji na dyskietce. P³yta CD-ROM ma znacznie wiêksz¹ pojemno�æ ni¿
dyskietka, nie istniejewiêccodozasadyniebezpieczeñstwo, ¿eniezmieszcz¹
siê na niej dane z jednej transakcji. Nie oznacza to jednak, ¿e ka¿dorazowo
zmieszcz¹ siê na niej dane z wszystkich transakcji. W przypadku braku
miejscawymagane pliki i informacje nale¿y nagraæ i przekazaæ na odrêbnej
p³ycie. To samo dotyczy dyskietki. Ze wzglêdu na ³atwo�æ uszkodzenia
dyskietki (np. jej rozmagnesowanie) zaleca siê jednak przekazywanie wy-
maganych informacji na p³ycie CD-ROM.
Warto nadmieniæ, ¿e wed³ug koncepcji Ministerstwa, dotycz¹cych

zmiany rozporz¹dzenia, mo¿liwo�æ przesy³ania danych na dyskietce lub
p³ycie CD-ROM zostanie wy³¹czona. Wymagane informacje maj¹ zostaæ
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przesy³ane w ca³o�ci poprzez �rodki komunikacji elektronicznej (tj. jak
to okre�la rozporz¹dzenie � przez teletransmisjê, a wiêc przez Internet).
Przekazywane w postaci elektronicznej dane powinny byæ zapisywane

w strukturze plików w formacie tekstowym lub rozszerzonego jêzyka
znaczników XML, zgodnie z za³¹cznikami do rozporz¹dzenia. Rozwi¹-
zanie tej kwestii nale¿y pozostawiæ informatykom, tworz¹cym odpowied-
ni program.
Zgodnie z § 8 rozporz¹dzenia, kopia karty transakcji przekazywana

Generalnemu Inspektorowi zawiera potwierdzenie za zgodno�æ z orygi-
na³em, dokonane przez jedn¹ z osób, które w zwi¹zku z art. 28 ustawy
zosta³y wyznaczone do realizacji obowi¹zków okre�lonych w ustawie.
Odpowiednikiem podpisu w³asnorêcznego w ��wiecie wirtualnym�

jest bezpieczny podpis elektroniczny, dlatego te¿, zgodnie z § 8 ust. 1a
rozporz¹dzenia, dane przekazywanew formie9 elektronicznej s¹ opatrzone
bezpiecznym podpisem elektronicznym, w rozumieniu ustawy z dnia 18
wrze�nia 2001 r. o podpisie elektronicznym, osoby odpowiedzialnej za
przekazywanie informacji (wskazanej zgodnie z art. 28 ustawy). Jak siê
wydaje, obowi¹zek opatrywania danych bezpiecznym podpisem elektro-
nicznym dotyczy zarówno danych przekazywanych za pomoc¹ �rodków
komunikacji elektronicznej, jak i przekazywanychwpostaci elektronicznej
na elektronicznychno�nikach informacji.Wskazuje na to po�rednio brzmie-
nie § 7 ust. 4 rozporz¹dzenia. W przypadku przekazywania danych drog¹

9 Za zaskakuj¹ce i niefortunne nale¿y uznaæ u¿ycie wyra¿enia �w formie elektronicz-
nej�. Przez formê elektroniczn¹, zgodnie z ustaw¹ o podpisie elektronicznym oraz ko-
deksem cywilnym, nale¿y rozumieæ o�wiadczenie woli z³o¿one w postaci elektronicznej,
opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa¿-
nego kwalifikowanego certyfikatu. O wiele lepszym sformu³owaniem by³oby u¿ycie
wyra¿enia �w postaci elektronicznej�; szerzej na temat formy elektronicznej Z. R a d w a ñ -
s k i, Elektroniczna forma czynno�ci prawnej, Mo.P. 2001, nr 22, s. 1107 i nast.; W. K o -
c o t, Elektroniczna forma o�wiadczenia woli, PPH 2001, nr 3, s. 3; J. J a c y s z y n, Elek-
troniczne czynno�ci prawne, PPH 1999, nr 7, s. 35; M. � w i e r c z y ñ s k i, [w:] Prawo
Internetu, red. P. Podrecki, Warszawa 2004, s. 92 i nast.; A. S t o s i o, Umowy zawierane
przez Internet,Warszawa 2002, s. 178 i nast.; A. S a d o w s k a,Elektroniczne o�wiadczenie
woli w �wietle projektowanych zmian przepisów kodeksu cywilnego dotycz¹cych zawarcia
umowy i formy czynno�ci prawnych, KPP 2001, nr 1, s. 117-119; D. S z o s t e k, op. cit.,
s. 210 i nast.; E.Wy r o z um s k a, Elektroniczne o�wiadczenie woli w ustawie o podpisie
elektronicznym i po nowelizacji kodeksu cywilnego, PPH 2003, nr 8, s. 50-51.
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teletransmisji lub przy u¿yciu elektronicznych no�ników informacji wy-
magane jest zachowanie struktury przekazywanych plików w formacie
tekstowym lub rozszerzonego jêzyka znaczników (XML), z wy³¹czeniem
zmian struktury plików dokonanych w wyniku kodowania lub zastoso-
wania podpisu elektronicznego.
Konieczne staje wiêc uzyskanie przez notariuszy bezpiecznych podpi-

sów elektronicznychw znaczeniu ustawy o podpisie elektronicznym, a wiêc
podpisów, które s¹ przyporz¹dkowane wy³¹cznie do osoby sk³adaj¹cej ten
podpis, sporz¹dzanych za pomoc¹ podlegaj¹cychwy³¹cznej kontroli osoby
sk³adaj¹cej podpis elektroniczny bezpiecznych urz¹dzeñ s³u¿¹cych do
sk³adania podpisu elektronicznego i danych s³u¿¹cych do sk³adania pod-
pisu elektronicznego, powi¹zane z danymi, do których zosta³y do³¹czone
w taki sposób, ¿e jakakolwiek pó�niejsza zmiana tych danych jest rozpozna-
walna i które s³u¿¹ do identyfikacji osoby sk³adaj¹cej podpis elektroniczny.
Nale¿y przy tym pamiêtaæ, ¿e bezpieczny podpis elektroniczny powi-

nien posiadaæ nie tyle notariusz, ile osoba zobowi¹zana do przekazywania
informacji Generalnemu Inspektorowi. U¿ycie przez pracownika kance-
larii do opatrywania danych elektronicznych bezpiecznego podpisu elek-
tronicznego przynale¿¹cego do notariusza mo¿e powodowaæ jego odpo-
wiedzialno�æ karn¹. Zgodnie z art. 47 ustawy o podpisie elektronicznym,
kto sk³ada bezpieczny podpis elektroniczny za pomoc¹ danych s³u¿¹cych
do sk³adania podpisu elektronicznego, które zosta³y przyporz¹dkowane
do innej osoby, podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolno�ci do lat 3
albo obu tym karom ³¹cznie.
Co zadziwiaj¹ce, u¿ywany zgodnie z § 8 ust. 1a bezpieczny podpis

elektronicznyniemusibyæweryfikowany jakimkolwiekcertyfikatem10.Brak
wymoguu¿ywania certyfikatu o tyle zadziwia, ¿e zgodnie z ustaw¹ o podpi-
sie elektronicznym nie tyle bezpieczny podpis elektroniczny, ile certyfikat
jest elektronicznym za�wiadczeniem, za pomoc¹ którego dane s³u¿¹ce do

10 Zgodnie z zapowiedzi¹ zmiany rozporz¹dzenia, system informatyczny, do którego
przesy³ane bêd¹ dane, bêdzie akceptowa³ wy³¹cznie dane opatrzone bezpiecznym podpi-
sem elektronicznym, weryfikowanym kwalifikowanym certyfikatem i to I lub II stopnia.
Trzeba zauwa¿yæ, ¿e w ustawie o podpisie elektronicznym nie ma rozró¿nienia na kwa-
lifikowane certyfikaty I lub II stopnia. Podzia³ ten wynika z przyjêtej przez kwalifikowane
podmioty �wiadcz¹ce us³ugi certyfikacyjne polityki certyfikacji.
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weryfikacji podpisu elektronicznego s¹ przyporz¹dkowane do osoby sk³a-
daj¹cej podpis elektroniczny i które umo¿liwiaj¹ identyfikacjê tej osoby11.
Dodatkowo, przekazuj¹c dane na no�niku elektronicznym, nale¿y je

przekazaæ wraz z opisem na etykiecie zewnêtrznej no�nika, wykonywa-
nym przez osobê odpowiedzialn¹ za przes³anie danych. Opis ten zawiera
pe³n¹ nazwê instytucji obowi¹zanej, nazwê plików i liczbê zawartych
w nich rekordów, imiê i nazwisko oraz podpis (tradycyjny) osoby od-
powiedzialnej. Wskazane jest, aby program komputerowy u¿ywany do
tworzenia rejestru automatycznie generowa³ i tworzy³ odpowiedni opis
(np. przy comiesiêcznym wgrywaniu plików rejestru na elektroniczny
no�nik informacji w celu przekazaniu G³ównemu Inspektorowi). Rozpo-
rz¹dzenie wymaga, aby opis zosta³ wykonany na etykiecie zewnêtrznej
no�nika. Pojawia siê jednak¿e pytanie, czy dotyczy to samego elektro-
nicznego no�nika, czy te¿ opakowania, w którym no�nik jest przekazy-
wany (np. pude³ko p³yty CD). Jak w przypadku przesy³ania dyskietki
komputerowej istniejemo¿liwo�æwpisania danych na etykiecie doklejonej
na dyskietce, tak przy p³ycie CD-ROMw zwi¹zku z brakiem etykiety jest
to niemo¿liwe. Uwzglêdniaj¹c cel wprowadzenia tego¿ przepisu, nale¿y
uznaæ, ¿e wystarczaj¹ce jest zamieszczenie wymaganego opisu na opa-
kowaniu zawieraj¹cym elektroniczny no�nik informacji.
Dane na no�niku informacji mog¹ byæ przekazywane G³ównemu

Inspektorowi bezpo�rednio do odpowiedniej jednostki organizacyjnej
wyodrêbnionej w strukturzeMinisterstwa Finansów lub za pomoc¹ przed-
siêbiorcy posiadaj¹cego koncesjê na prowadzenie dzia³alno�ci w zakresie
ochrony osób i mienia, wydan¹ na podstawie przepisów ustawy z dnia
22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. Nr 114, poz. 740,
z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 29, poz. 357 oraz z 2001 r. Nr 4,
poz. 23 i Nr 27, poz. 298), ustawy o pañstwowym przedsiêbiorstwie
u¿yteczno�ci publicznej �Poczta Polska�, podmiocie posiadaj¹cym kon-
cesjê na prowadzenie us³ug pocztowych, wydan¹ na podstawie przepi-
sów ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o ³¹czno�ci (Dz.U. z 1995 r.

11 Szerzej na temat kwalifikowanego certyfikatu patrz M. � w i e r c z y ñ s k i, [w:]
Prawo Internetu, Warszawa 2004, s. 70 i nast.;A. S t o s i o, op. cit., s. 182; J. J a c y s z y n,
J. P r z e t o c k i, A.W i t t l i n, S. Z a k r z e w s k i, Podpis elektroniczny. Komentarz do
ustawy z 18 wrze�nia 2001 r., Warszawa 2002, s. 129 i nast.; K. B o r o w i c z, Ustawa
o podpisie elektronicznym. Komentarz, Bielsko-Bia³a 2002, s. 103, 174 i nast.
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Nr 117, poz. 564, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 43, poz.
272, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 770 i Nr 137,
poz. 926, z 1998 r. Nr 137, poz. 887 i Nr 150, poz. 984, z 1999 r. Nr
47, poz. 461, z 2000 r. Nr 62, poz. 718, Nr 73, poz. 852 i Nr 120, poz.
1268 oraz z 2001 r. Nr 67, poz. 678).
Dane przekazywane za po�rednictwem podmiotów, o których mowa

w § 9 ust. 2 pkt 2 i 3, mog¹ byæ nadawane wy³¹cznie przesy³k¹ za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres jednostki organizacyjnej,
o której mowa w ust. 3. W tych przypadkach wymagane jest umiesz-
czenie na przesy³ce widocznego dopisku �w kancelarii nie otwieraæ�.

Wnioski koñcowe

Rozporz¹dzenie z dnia 21wrze�nia 2001 r. w sprawie okre�leniawzoru
rejestru transakcji, sposobu jego prowadzenia oraz trybu dostarczania
danych z rejestru Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej jest
zgodne z ustaw¹.Minister Finansówwyda³ rozporz¹dzenie zgodnie z upo-
wa¿nieniem wynikaj¹cym z art. 13 ustawy. Niestety, wiele jego zapisów
jest niejasnych, a u¿yte wyra¿enia powoduj¹ szereg w¹tpliwo�ci natury
interpretacyjnej.
Dla wype³nienia wymogów ustawy i rozporz¹dzenia notariusze s¹

zobligowani do wyposa¿enia kancelarii w odpowiedni sprzêt kompute-
rowy iodpowiednieoprogramowanie tworz¹ce elektroniczny rejestr, zgodne
z za³¹cznikami do rozporz¹dzenia. Wydaje siê tak¿e konieczne zawarcie
umów o wydanie bezpiecznych podpisów elektronicznych osobom od-
powiedzialnym za przekazanie Generalnemu Inspektorowi wymaganych
informacji, a tak¿e uzyskanie odpowiednich kwalifikowanych certyfika-
tów.
Warto tak¿e przygotowaæ odpowiednie procedury dotycz¹ce zasad

przechowywania danych, zabezpieczania dysków, likwidacji zu¿ytego
i niesprawnego sprzêtu (przede wszystkim twardych dysków), zasad
ochrony danych przed dostêpem osób trzecich, okre�lenia sposobu prze-
chowywania dokumentów elektronicznych, ich zabezpieczenia i sposobu
wykorzystywania do kontaktów sieci Internetu (tj. w sposób uniemo¿-
liwiaj¹cy hackerom dostêp do przekazywanych informacji).

Dariusz Szostek


