
Zasady potwierdzania własnoręczności podpisu 
 

Burmistrz jest uprawniony do poświadczania własnoręczności podpisu wyjątkowo tylko, 
w ściśle określonych przepisami sytuacjach. Burmistrz nie może do tej czynności upoważnić 
innej osoby. 

Burmistrz jest uprawniony do poświadczania własnoręczności podpisu  w następujących 
sytuacjach: 

1. W miejscowościach, w których nie ma kancelarii notarialnej: 

 na pismach upoważniających do odbioru przesyłek i sum pieniężnych oraz 
odbioru dokumentów z urzędów i instytucji; (§1 pkt.1 podp.a Rozporządzenia 

Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie sporządzania 
niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego i banki 
Dz.U.2007.27.185) - PODLEGA OPŁACIE SKARBOWEJ; 

 na oświadczeniach stwierdzających stan rodzinny  i majątkowy składającego 
oświadczenie (§1 pkt.1 podp.b Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 
lutego 2007 r. w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez organy 
samorządu terytorialnego i banki Dz.U.2007.27.185), - PODLEGA OPŁACIE 
SKARBOWEJ; 

 poświadczania pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu, w celu 
otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego 
(§2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie 
sporządzania niektórych poświadczeń przez organy samorządu terytorialnego 

i banki Dz.U.2007.27.185); 
 

2. na oświadczeniach (deklaracjach) i formularzach rentowych wymaganych do 
uzyskania lub pobierania rent z instytucji zagranicznych (art. 122 Ustawy z dnia 17 

grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Dz.U. 
2020.53) - NIE PODLEGA OPŁACIE SKARBOWEJ (art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b) 
 

Burmistrz może dokonywać poświadczeń tylko w celach związanych z uzyskaniem lub 
pobieraniem rent z instytucji zagranicznej. Zatem: 

 Burmistrz nie może poświadczyć własnoręczności podpisu pod oświadczeniem 
wnioskodawcy, że jest gospodynią domową na kwestionariuszu stwierdzającym 
obowiązek ubezpieczeniowy polskich pracobiorców sezonowych; 

 Burmistrz może poświadczyć pozostawanie osoby przy życiu dla zagranicznej 
instytucji rentowej, która wymaga takiego poświadczenia przez urząd gminy – 
istnienie w danej miejscowości kancelarii notarialnej jest bez znaczenia; 
przepis jednak ogranicza uprawnienie Burmistrza tylko do świadczeń 
rentowych (renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty 
rodzinnej); 



3. na potwierdzeniu istnienia dalszego prawa do pobierania świadczeń podpisywanym 
przez emeryta lub rencistę na żądanie organu rentowego  (art. 128 Ustawy z dnia 17 
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych Dz.U. 
2020.53) - NIE PODLEGA OPŁACIE SKARBOWEJ (art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b) 
 

Burmistrz jest upoważniony do dokonywania poświadczania życia osoby zainteresowanej nie 
tylko poprzez potwierdzanie własnoręczności jej podpisu, ale także poprzez potwierdzanie, 
że stawiła się osobiście w siedzibie urzędu, a tym samym pozostaje przy życiu, niezależnie od 
tego czy w danej miejscowości jest kancelaria notarialna, czy jej nie ma; 

4. Osoba niemogąca pisać może złożyć oświadczenie woli w formie pisemnej w ten 
sposób, że uczyni na dokumencie tuszowy odcisk palca, a obok tego odcisku osoba 
przez nią upoważniona wypisze jej imię i nazwisko oraz złoży swój podpis, albo w ten 

sposób, że zamiast składającego oświadczenie podpisze się osoba przez niego 
upoważniona, a jej podpis będzie poświadczony przez notariusza, wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta), starostę lub marszałka województwa z zaznaczeniem, że został 
złożony na życzenie osoby niemogącej pisać.(art.79 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964. 
Kodeks Cywilny Dz.U.2020.1740); 

5. Za niepiśmiennych lub niemogących pisać może podpisać się na wekslu inna osoba, 
której podpis winien być uwierzytelniony przez notariusza lub władzę gminną 
z zaznaczeniem, że osoba ta podpisała się na życzenie niepiśmiennego lub 
niemogącego pisać. Uwierzytelnienie winno być umieszczone na wekslu lub na 
przedłużku. (art.75 Ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. Prawo wekslowe 
Dz.U.2016.160).  

Inne poświadczenia dokumentów przez organy samorządu gminnego, na przykład umów, 
nie będą miały charakteru urzędowego poświadczenia podpisu. 

Wymagane dokumenty 

1. Wniosek o poświadczenie własnoręczności podpisu 
2. Dowód osobisty osoby składającej podpis lub inny dokument potwierdzający 

tożsamość - do wglądu urzędnika 

3. Wypisane upoważnienie bez podpisu osoby upoważniającej  (własnoręczny 
podpis musi zostać złożony w obecności urzędnika) 

4. Wypisane oryginalne druki rentowe z ZUS lub KRUS ( ZUS Rp-9 i ZUS Rp-8)  bez 
podpisów osób składających oświadczenia lub deklaracje. 

5. Dowód uiszczenia opłaty (jeśli czynność nie podlega zwolnieniu) 

Opłaty 

Opłata skarbowa od czynności urzędowej:  

 za poświadczenie własnoręczności podpisu na upoważnieniach  - od każdego 
podpisu - 9 złotych, (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 
(tekst jednolity Dz.U. 2020.1546) 



 za poświadczenie własnoręczności podpisu na dokumentach do ZUS lub KRUS, 
czynność nie podlega opłacie skarbowej ( art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b, ustawy z dnia 16 
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tekst jednolity Dz.2020.1546) 

Termin odpowiedzi 

Sprawa jest załatwiana bez zbędnej zwłoki chyba, że wymagane jest poświadczenie 
w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. 
  

Jednostka odpowiedzialna 

Sekretariat Burmistrza 
 

Uwagi 

Konieczny jest osobisty kontakt osoby, której dotyczy dana sprawa z pracownikiem 
Sekretariatu. 

Opłatę skarbową uiszcza się na konto Urzędu Miejskiego w Karczewie 

Nr konta bankowego: 19 8023 0009 2001 0000 0723 0001 Bank Spółdzielczy w Karczewie 
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