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WYMAGANIA SPRZĘTOWE I PROGRAMOWE
System Rejestry Notarialne dostępny jest dla użytkowników końcowych pod adresem
https://rejestry-notarialne.pl jako aplikacja WEB, przez przeglądarkę internetową, na komputerach
wyposażonych w system operacyjny Windows. Aplikacja współpracuje z programem appRejnetSign
służącym do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego, który wymaga wcześniejszej,
jednorazowej instalacji.
Wymagania aplikacji są następujące:
 system operacyjny: Windows 7, 8 lub 10 wraz z wszystkimi aktualizacjami zapewniającymi
funkcjonowanie środowiska Net Framework w wersji 4.5 lub wyższej
 przeglądarka internetowa: Firefox ver. 14.1, Edge, IE ver. 11, Opera ver. 10.6 , Chrome ver.
24, Safari ver. 4.x lub wyższa zapewniająca obsługę ciasteczek (ang. cookies). Należy
stosować aktualne wersje przeglądarek zawierające wszystkie poprawki bezpieczeństwa
udostępnione przez producenta
 dostęp do Internetu zapewniający stabilne połączenie z serwerami Systemu (https://rejestrynotarialne.pl)
 aplikacja appRejnetSign (służąca do składania i weryfikacji podpisu elektronicznego,
do pobrania ze strony internetowej Rejestrów Notarialnych) posiadająca dostęp do:
 serwerów czasu urzędowego (tempus1.gum.gov.pl, tempus2.gum.gov.pl , protokoły
NTP, ICMP) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie sposobów rozpowszechniania sygnałów czasu
urzędowego i uniwersalnego czasu koordynowanego UTC(PL) (Dz. U. z 2004 r. Nr 56,
poz. 548)
 serwerów domeny *.rejestry-notarialne.pl (porty TCP: 80, 443 i 9001)
 dowolnego serwera DNS, który pozwoli na rozwiązanie w/w adresów URL
 localhost (adres 127.0.0.1 port TCP: 9100)
 podpis elektroniczny weryfikowany ważnym, kwalifikowanym certyfikatem kategorii I
wydanym przez dowolne centrum certyfikacji, wymienione w Rejestrze Kwalifikowanych
Podmiotów Świadczących Usługi Certyfikacyjne prowadzonym przez Narodowy Bank Polski
(https://www.nccert.pl/uslugi.htm)
oraz
wymienione
w
„Zaufanej
liście
nadzorowanych/akredytowanych podmiotów świadczących usługi certyfikacyjne (TSL)”
zgodnie z odpowiednimi przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania
w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego
dyrektywę 1999/93/WE.
 ochrona antywirusowa: oprogramowanie antywirusowe; ustawienie oprogramowania
zapewniające bieżącą aktualizację sygnatur antywirusowych
UWAGA: zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie identyfikacji
elektronicznej i usług zaufania ZABRONIONE jest udostępnianie kart kryptograficznych zawierających
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kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego (wraz z kluczem prywatnym) innym osobom niż
właściciel certyfikatu.

POMOC TECHNICZNA
Informujemy, iż pomoc techniczną dotyczącą systemu Rejestry Notarialne można również uzyskać
poprzez infolinię techniczną dostępną w dni robocze, w godz. 8:00 – 16:00 pod wiodącym numerem
telefonu 32 328 82 17.
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