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Przedmowa

Z dniem 1.7.2016 r. wchodzi w życie ustawa z 15.1.2015 r. o zmia-
nie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 218 ze zm.). Ustawa ta znacząco zmody-
fikuje wiele czynności podmiotów postępowania wieczystksięgowego, 
służącego dokonywaniu wpisów do księgi wieczystej, przez nadanie tym 
czynnościom odrębnej, elektronicznej formy. Dotyczy to zarówno czyn-
ności organów procesowych, jak i czynności uczestników tego postępowa-
nia. Wagę tych zmian ilustrują najlepiej następujące dane. Spośród około 
3250 tys. spraw wieczystoksięgowych wpływających w ostatnich latach 
do sądów rejonowych, około 2/3 z nich stanowią sprawy wnoszone przez 
notariuszy, komorników sądowych i naczelników urzędów skarbowych 
działających jako administracyjne organy egzekucyjne. Wspomniana 
ustawa nowelizująca nakłada na tych uczestników postępowania wie-
czystoksiegowego ciężar składnia wniosków o wpis do księgi wieczystej 
wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługujące-
go postępowanie sądowe. 

Złożenie wniosku o wpis do księgi wieczystej za pośrednictwem sy-
stemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe wymaga 
uprzedniego założenia konta w systemie teleinformatycznym. Sposób 
zakładania i udostępniania takiego konta reguluje wydane na podstawie 
delegacji zawartej w art. 126 § 6 KPC – w brzmieniu nadanym przez wspo-
mnianą ustawę nowelizującą – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości 
z 26.4.2016 r. w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w sy-
stemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe (Dz.U. 
z 2016 r. poz. 637). Natomiast system teleinformatyczny obsługujący 
postępowanie wieczystoksięgowe został już zbudowany. 

Nowe przepisy regulujące postępowanie wieczystoksięgowe, zawar-
te zasadniczo w art. 6261–62613 KPC, a także w pewnym zakresie w usta-
wie z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2016 r. 
poz. 790 ze zm.) oraz w ustawie z 14.2.2003 r. o przenoszeniu treści 
księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie 
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informatycznym (Dz.U. Nr 42, poz. 363 ze zm.) stanowią duże wyzwanie 
nie tylko dla notariuszy, komorników sądowych i naczelników urzędów 
skarbowych, ale także dla sędziów i referendarzy sądowych orzekających 
w sprawach wieczystoksięgowych. Powstające na tym tle zagadnienia są 
przedmiotem szerszego zainteresowania nie tylko praktyki sądowej, ale 
także nauki prawa postępowania cywilnego. 

Z tych względów Rada Izby Notarialnej w Łodzi wystąpiła z inicja-
tywą zorganizowania ogólnopolskiej konferencji naukowej poświęconej 
problematyce informatyzacji postępowania wieczystoksiegowego. Kon-
ferencja taka odbyła się 14.3.2016 r. w Łodzi, a jej współorganizatorami 
byli także Sąd Apelacyjny w Łodzi oraz Wydział Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Łódzkiego. Przedmiotem konferencji była ocena i anali-
za przewidywanych zmian, zarówno w płaszczyźnie założeń ogólnych 
i konstrukcyjnych, jak i szczegółowych rozwiązań normatywnych, do-
tyczących elektronizacji postępowania wieczystoksięgowego. Materia-
ły naukowe, zgromadzone i zaprezentowane na tej konferencji, zostały 
w rozszerzonej wersji zamieszczone w niniejszej monografii, w celu ich 
szerszego upowszechnienia. 
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