
Warszawa dnia 2017.01.01 
Notaris 3.1 

Wersja wprowadza zasadnicze zmiany w systemie Notaris, które polegają na: 
 
1. Wzmocnieniu integracji Notaris Edytor z eKW poprzez dodanie możliwości importu 
lokalu z treści dokumentu DOCX 
 
2. Wprowadzeniu integracji wniosku eKW z czynnością zapisaną w Notaris Office 
polegającej na kopiowaniu do wniosków eKW  
a. danych nagłówka wniosku - dane notariusza  
b. danych nagłówka wniosku - dane aktu i o opłacie za wniosek 
c. danych nagłówka wniosku - dane wnioskodawców i uczestników postępowania 
d. dane lokalu występujące w żądaniach ( tylko dla użytkowników Notaris Edytor Plus)  
 
3. Wprowadzeniu / wyodrębnieniu procesu tworzenia wniosku eKW w Notaris Office w 
postaci dodania nowej funkcji Repertorium / Dodawanie / Nowy eKW  
 
Notaris Edytor wersja 3.1  
Dodane nowe funkcjonalności oznaczone na pasku Notaris Edytor Plus 

 
Zobacz film instruktażowy: https://youtu.be/0cuDY1gCgzc 
 
1354 - Modyfikacje funkcjonalności Data 
1355 - Modyfikacje funkcjonalności Notariusz 
1413 - Dodanie nowych funkcjonalności /Osoba / Wstaw OF i Osoba / Wstaw OP. Nowe 
funkcjonalności wprowadzają podział osób na: OF - osoby fizyczne i OP - osoby prawne.  
Analogiczny podział został wprowadzony w Notaris Office. Zastosowanie tej funkcji 
umożliwia import OP /  OF z czynności do wniosków eKW. 
Zobacz film instruktażowy: https://youtu.be/YsNmrWqTQHI 
 
 

 

https://youtu.be/0cuDY1gCgzc
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1463 - Usprawnienie działania funkcji statystyka NSNot 24 i połączenie jej z tytułem 
czynności notarialnej oraz dodanie funkcji sugerowania statystyki w oparciu o tytuł 
czynności.  
1397 - Dodanie nowej funkcjonalności Lokal. Wstaw - wstawia nowy lokal do dokumentu,  
Usuń usuwa lokal z listy lokali w dokumencie, Przekształć - oznacza wybrany tekst jako 
Lokal. Podwójne kliknięcie na oznaczony tekst lokalu, powoduje wywołanie okienka 
szczegóły lokalu. 

  
 
1379 - Dodanie funkcji Lokal import do wniosku eKW. Dane lokalu widoczne są w eKW 
zakładka Lokal w każdym rodzaju wniosku gdzie występuje ta funkcja. 

 
Zobacz film instruktażowy: https://youtu.be/edDIR0TjOrQ 
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214 - Dodanie nowej funkcjonalności Opłaty / Suma i Opłaty / Opłata za wpis do Rejestru 
Spadkowego.  Wstawiamy sumę opłat na końcu listy opłat, następnie grupujemy opłaty z 
sumą za pomocą Opłaty / Grupuj, następnie podwójnym klikiem otwieramy sumę opłat i 
przyciskamy przycisk Oblicz. 

 
  
 
1390 - Dodanie funkcjonalności Podpis cyfrowy / Podpisz dokument. Umożliwia 
podpisywanie plików DOCX podpisem kwalifikowanym - zastosowanie w ePoświadczeniach. 
 

 
Zobacz film instruktażowy:https://youtu.be/uPh8yOAxGCs 
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Notaris Office wersja 3.1 
1260 - Dodanie nowej funkcjonalności nowa czynność typu eKW  

 
W utworzonej czynności typu ekw można utworzyć nowy wniosek eKW i wysłać go do Sądu. 
Tworzenie nowego wnioski eKW dostępne jest z poziomy zakładki Załączniki w Danych 
czynności notarialnej, tak jak to widać na załączonej ilustracji. Wniosek tworzymy i wysyłamy 
tak jak w aplikacji Notaris eKW. Wnioski jako załączniki są zapisywane automatycznie na 
liście załączników. Na listę załączników należy również załączać potwierdzenia złożenia 
wniosków w pdf oraz wpisywać w pole Rep.C.NOTA numer uzyskany z Sądu. 

 
Zobacz film instruktażowy: https://youtu.be/6DuNKGVEhKA 
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1451 - Przesunięcie zakładki statystyka na pozycję numer 2 w widoku szczegółów księgi 
repertorium. Związane jest to z wprowadzeniem dodawania opłaty za Wpis do Rejestru 
Spadkowego czynności oznaczonych numerami 201 - APD i 202 - EPS.  
Czynności tego rodzaju automatycznie otrzymują opłatę 5 zł i wpisanie adnotacji w rubryce 
uwagi tak jak to jest przedstawione na poniższej ilustracji.  

 
1392 - Wprowadzono również informację w Bilansie miesięcznym o wysokości pobranej 
opłaty za Wpis do Rejestru Spadkowego. 
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Zobacz film instruktażowy:https://youtu.be/vBHlGtZQxmc 
Uwaga ! 
 
Uwaga ! w Aplikacji Notaris Office została wprowadzona kontrola numeru statystycznego 
wypisu powiązanego z czynnością główną. Od wersji 3.1 wymuszamy powiązanie wypisów z 
numerem statystycznym 301 - poświadczenia. 

 
 
Wraz z poprawką 1260 wprowadzono również import danych, która polega na na 
kopiowaniu do wniosków eKW  
a. danych nagłówka wniosku - dane notariusza  
b. danych nagłówka wniosku - dane aktu i o opłacie za wniosek 
c. danych nagłówka wniosku - dane wnioskodawców i uczestników postępowania 
d. dane lokalu występujące w żądaniach ( tylko dla użytkowników Notaris Edytor Plus)  
Dane osób wprowadzanych do czynności notarialnej mogą być kopiowane do wniosku jeżeli 
wprowadzane są w formacie danych eKW.  
 
Przykład formatu danych dla osoby fizycznej:

 
Przykład formatu danych dla osoby prawnej: 
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Kopiowanie danych dostępne jest przy użyciu funkcji Kopiuj dane przy dodawaniu osoby do 
wniosku. 
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