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Jak poświadczyć swój  
podpis u notariusza? 
Oświadczenie do kwalifikowanego  
certyfikatu podpisu elektronicznego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukcja 

Notarialne poświadczenie złożonego podpisu 

Wersja 1.0 
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1. Notarialne poświadczenie złożonego podpisu powinno 

zawierać: 
 

1. identyfikator subskrybenta, który będzie zawarty w danych do certyfikatu  
(np. PESEL, seria i numer paszportu lub dowodu osobistego),  

2. datę ważności dokumentu tożsamości, na podstawie którego potwierdzona 
została tożsamość, 

3. dane dokumentu, na podstawie którego została potwierdzona tożsamość  
(seria i numer, organ wydający), 

4. rodzaj dokumentu (paszport lub dowód osobisty).  

 

1.1. Notariusz sporządza notarialne poświadczenie złożenia podpisu pod „Oświadczeniem 

do kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego”. 

 

1.2. Notarialne poświadczenie musi być integralną częścią podpisywanego dokumentu, 

czyli „Oświadczenia do kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego”, tj. 

może być wykonane: 
• na „Oświadczeniu do kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego”, 

• w formie osobnego dokumentu trwale złączonego z „Oświadczeniem do 
kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego”, 

• w postaci aktu notarialnego jednoznacznie wskazującego podpisanie 
„Oświadczenia do kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego” 

przez klienta. 

 

1.3. Jeżeli notarialne poświadczenie złożonego podpisu jest w języku innym niż polski 
i angielski, musi być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski 
lub angielski jeszcze przed dostarczeniem go do siedziby Certum.  

 

1.4. W przypadku notarialnego poświadczenia złożenia podpisu konieczna jest możliwość 
sprawdzenia, czy osoba, która poświadczyła złożony podpis, jest notariuszem  

w oficjalnym rejestrze w danym kraju.  

 

1.5. Nie przyjmujemy notarialnie poświadczonych dokumentów tożsamości oraz 
notarialnych poświadczeń złożenia podpisu, do których dołączona jest trwale złączona 
kopia dokumentu tożsamości. 

 

1.6. Poświadczenie złożenia podpisu może być również dokonane w polskim konsulacie. 

Poświadczenie wykonywane jest przez konsula. W takim przypadku należy 
postępować w taki sam sposób, jak przy notariuszu. 
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2. Poniżej znajduje się przykładowy wykaz oficjalnych 

stowarzyszeń i izb notarialnych: 
 

• Krajowa Rada Notarialna: 

http://www.krn.org.pl/1259/Adresy+samorz%C4%85d%C3%B3w+i+organi%20zacj

i++notarialnych 

• Międzynarodowe Zrzeszenie Notariuszy: 

https://www.uinl.org/en_GB/member-notariats 

• Europejski Spis Notariuszy: 

https://www.notaries-directory.eu/ 

 

 

Poniżej znajduje się wykaz polskich placówek dyplomatycznych zagranicą: 
https://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/polskie_placowki/ 

http://www.krn.org.pl/1259/Adresy+samorz%C4%85d%C3%B3w+i+organi%20zacji++notarialnych
http://www.krn.org.pl/1259/Adresy+samorz%C4%85d%C3%B3w+i+organi%20zacji++notarialnych
https://www.uinl.org/en_GB/member-notariats
https://www.notaries-directory.eu/
https://www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/polskie_placowki/

