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1. Notarialne potwierdzenie tożsamości może być złożone tylko przez notariusza 
(z zastrzeżeniem pkt. 2). Nie zaakceptujemy poświadczeń wykonanych przez inne 
zaufane osoby takie jak prawnicy, radcy prawni, adwokaci itd.  

2. Funkcje notarialne wykonują także konsulowie Rzeczpospolitej Polskiej. 
Poświadczenia dokonane przez konsulów RP (nie dotyczy konsulów honorowych) są przez 
nas uznawane tak, jak poświadczenia wykonane przez notariusza. 

3. Notarialne potwierdzenie tożsamości jest wykonywane w postaci poświadczenia 
złożenia podpisu odręcznego złożonego pod dokumentem Wniosek o wystawienie 
certyfikatu. 

a. Poświadczenie złożenia podpisu powinno być wykonane przez notariusza na 
formularzu dostarczonym przez CenCert.  

b. Jeśli tak nie jest – poświadczenie musi zawierać co najmniej takie dane, jak w 
tym formularzu, to jest: 

i. Oświadczenie, że poświadczenie dotyczy potwierdzenia własnoręczności 
złożenia podpisu, w obecności notariusza, przez osobę, której tożsamość 
sprawdzono na podstawie dokumentu tożsamości  

ii. Nr dokumentu Wniosek o wystawienie certyfikatu, który został podpisany, 
iii. Czytelnie imię i nazwisko osoby składającej podpis, jeśli to możliwe – 

również PESEL 
iv. Cechy dokumentu tożsamości – rodzaj dokumentu, seria numer, data 

ważności 
v. Dane i podpis osoby potwierdzającej tożsamość (notariusza) 

4. W przypadku skorzystania z usług notariusza poza granicami Polski: 
a. Jest konieczne, aby personel CenCert miał możliwość sprawdzenia, czy 

osoba dokonująca poświadczenia jest notariuszem w danym kraju (np. 
poprzez sprawdzenie w oficjalnym rejestrze dostępnym w Internecie) 

b. Poświadczenie złożenia podpisu powinno być wykonane w języku polskim lub 
angielskim, a jeśli tak nie jest – do dokumentu poświadczenia musi być 
dołączone tłumaczenie na język polski lub angielski wykonane przez tłumacza 
przysięgłego. 

5. Dokumenty związane z notarialnym potwierdzeniem tożsamości muszą być wysłane do 
CenCert (patrz DANE KONTAKTOWE) w postaci oryginałów. 

6. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontaktowanie się z Infolinią CenCert 
(patrz DANE KONTAKTOWE). 

https://www.cencert.pl/kontakt/
https://www.cencert.pl/kontakt/
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