
Poświadczenia  
   

własnor ęczności podpisu  - stwierdzenie przez notariusza własnor ęczno ści podpisu 
złożonego w jego obecno ści. Je żeli podpis zło żony został wcze śniej, osoba podpisana mo że 
uznać przed notariuszem własnor ęczno ść podpisu. Maj ąc na wzgl ędzie, i ż poświadczanych 
notarialnie mo że być ogromna ilo ść dokumentów, ograniczy ć się do kilku przykładów. Tak te ż 
poświadczenia notarialnego wymagaj ą między innymi: 

  
- podpisy stron umowy zbycia lub wydzier żawienia przedsi ębiorstwa albo ustanowienia na nim 
użytkowania (w skład którego nie wchodzi nieruchomo ść)(art.75 1§ 1 kc )  

 
- podpisy pod dokumentem maj ącym stanowi ć podstaw ę wpisu do ksi ęgi wieczystej (art.31 
ust.1 ustawy o ksi ęgach wieczystych i hipotece) 

 
itd...  
 

Obowi ązkiem notariusza w Polsce jest badanie zgodno ści z prawem 
dokumentu, pod którym po świadcza podpis  . 

zgodno ści odpisu, wyci ągu lub kopii z okazanym oryginałem  - w wyniku tej 
czynno ści odpisowi nadawana jest moc oryginału. Czynno ść powy ższa przewidywana jest 
przez szereg przepisów Tytułem przykładu wskaza ć można: 
- poświadczanie odpisów dokumentów, które maj ą uzasadnia ć zgłoszenie wierzytelno ści w 
post ępowaniu upadło ściowym (art.239 Prawa upadło ściowego i naprawczego) 

- poświadczenie kopii dokumentu jako warunek konieczny w ydania oryginału z akt ksiegi 
wieczystej (§202 ust.2 Regulaminu wewn ętrznego urz ędowania s ądów powszechnych) 

itd... 
Odpis dokumentu sporz ądza się przez wykonanie jego kserokopii.  

  

daty okazania dokumentu  - poświadczenie przez notariusza daty okazania dokumentu  
(tzw. daty pewnej)  

wprowadza pewno ść co do daty dokonania czynno ści prawnej, czyli rozstrzyga o tym, że 
czynno ść prawna została dokonana w dniu wskazanym w dokumen cie (art. 81 § 1 k.c.) lub te ż  
wprowadza pewno ść co do tego, że w dacie sporz ądzenia dokumentu urz ędowego lub w dacie 
dokonania wzmianki, ewentualnie w chwili śmierci jednej ze strony danej czynno ści prawnej, 
określona czynno ść prawna ju ż była dokonana (istniała) (art. 81 § 2 i 3 k.c.)  

 
Od po świadczenia daty pewnej uzale żnione s ą niektóre skutki dokonywanych czynno ści 
prawnych. Tytułem przykładu wskaza ć można regulacj ę zawart ą w art. 678 § 1 kc. - 
Poświadczenie daty pewnej na pisemnej umowie najmu (dz ierżawy) zawartej na czas 
oznaczony wyklucza uprawnienie nabywcy rzeczy do wy powiedzenia tej umowy.  

 


