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Rozdział 1. Zagadnienia wstępne

1. Przedstawicielstwo w szerokim 
znaczeniu

W obrocie prawnym podmioty prawa, co do zasady, mogą dzia-
łać samodzielnie, kształtując w ten sposób swoją sytuację prawną. 
Za samodzielne działanie uznać należy nie tylko osobiste dokony-
wanie czynności przez osobę fizyczną, lecz także działanie organu 
osoby prawnej (art. 38 KC), co wynika z teorii organów przyjętej 
w polskim systemie prawnym.

Realizacja  prawnie doniosłych czynności może jednak nastę-
pować również przy pomocy innych podmiotów prawa. W tym 
zakresie wyodrębnić można zastępstwo w szerokim ujęciu, obej-
mujące wszelkie postaci zaangażowania innych podmiotów w pro-
ces podejmowania prawnie doniosłych czynności, oraz zastępstwo 
w znaczeniu wąskim (przedstawicielstwo), obejmujące działanie 
przedstawiciela w imieniu reprezentowanego.

Materialnoprawne oświadczenia woli mogą być składane przy 
wykorzystaniu posłańca. W cywilnym prawie procesowym w pew-
nych okolicznościach czynności procesowe również mogą być do-
konywane przez posłańca. Jego funkcja ogranicza się wyłącznie do 
przekazania woli wyrażonej przez uczestnika postępowania. 
Posłaniec nie ma możliwości ingerowania w treść wyrażonej woli 
ani nie uczestniczy w procesie jej wyrażenia. Jako przykład wskazać 
można złożenie pisma procesowego w sądzie.

Czynności  prawne mogą być dokonywane przez zastępcę 
pośredniego, który działa we własnym imieniu, lecz na cudzy 
rachunek. Instytucja ta znajduje swój odpowiednik również na 
gruncie postępowania cywilnego. W niektórych bowiem sytuacjach 

Sposoby działania 
podmiotów  
w obrocie prawnym

Zastępstwo  
w rozumieniu 
szerokim i wąskim

Posłaniec

Zastępca pośredni
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strona lub uczestnik postępowania działa we własnym imieniu, jed-
nak skutki postępowania występują w sferze prawnej osoby trzeciej, 
co w nauce prawa nazywa się podstawieniem procesowym. Może 
ono mieć charakter bezwzględny. Jest tak, gdy podmiot zastępowany 
nie ma formalnej legitymacji procesowej, zaś wyłączną legitymację 
ma zastępca. Przesłanki bezwzględnego podstawienia procesowego 
spełnia chociażby pozycja syndyka w postępowaniu cywilnym. Jest 
on stroną lub uczestnikiem postępowania, jednakże prawa lub obo-
wiązki, o których przesądza się w postępowaniu, dotyczą upadłego 
(art. 144 ust. 2 PrUpN). Jednocześnie upadły nie może samodziel-
nie dochodzić praw ani bronić się przed obowiązkami, które dotyczą 
masy upadłości. Podstawienie procesowe ma charakter względny, 
gdy legitymację procesową ma nie tylko podmiot podstawiony, lecz 
także ten, na którego rzecz działa przedstawiciel. Taka konfiguracja 
procesowa powstaje w przypadku wytoczenia powództwa przez 
prokuratora na rzecz oznaczonej osoby (art. 55 KPC). W tej sytuacji 
postępowanie może być prowadzone przez prokuratora bez udziału 
podmiotu zastępowanego. Niewykluczone jest jednak wstąpienie 
tego podmiotu do postępowania. Wówczas zastępca i podmiot za-
stępowany działają równolegle.

2. Przedstawicielstwo w wąskim ujęciu
2.1. Uwagi wstępne

Od zastępstwa pośredniego odróżnić należy zastępstwo bez-
pośrednie, nazywane przedstawicielstwem sensu stricto. Przedsta-
wicielstwo w tym ujęciu polega na działaniu w imieniu podmiotu 
reprezentowanego. Zastępca bezpośredni dokonuje czynności praw-
nie doniosłych nie tylko na rzecz reprezentowanego, ale przede 
wszystkim w jego imieniu. W konsekwencji skutki prawne zacho-
wania zastępcy powstają bezpośrednio w sferze prawnej reprezen-
towanego.

Wyjaśnienie istoty przedstawicielstwa było przedmiotem sporu, 
którego zasadniczy etap przypadł na XIX w. W doktrynie niemiec-
kiej wykształciły się następujące teorie.

Zastępstwo 
bezpośrednie

Teorie  
przedstawicielstwa 

w doktrynie 
niemieckiej
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Według najstarszej koncepcji, nazywanej teorią reprezento-
wanego (teoria fikcji lub teoria podmiotu interesu), wypracowanej 
przez Bartolusa de Saxoferratę i Baldusa de Ubaldisa, istnieje znak 
równości pomiędzy działaniem reprezentanta a działaniem repre-
zentowanego. Teoria została następnie rozwinięta przez F. K. von 
Savigny’ego. Założeniem teorii reprezentowanego było to, że w świetle 
prawa za dokonującego czynności prawnej uznać należy reprezen-
towanego, zaś rola przedstawiciela ogranicza się do przeniesienia 
woli podmiotu, dla którego powstają skutki działania. Wyjątki doty-
czyć miały reprezentacji osób niezdolnych do działania. W takim 
przypadku źródła przedstawicielstwa należało poszukiwać w sto-
sunku opieki. Zob. M. Smyk, Pełnomocnictwo, Część pierwsza, Roz-
dział 1, pkt 2.1.

Zanegowanie roli przedstawiciela jako przenosiciela obcej woli 
(co stanowiło główne założenie torii reprezentowanego) stało się 
przyczynkiem do powstania teorii podwójnej umowy (niem. Theorie 
vom Doppelvertrag). Według tej torii przedstawiciel przez złożenie 
własnego oświadczenia woli wyraża ogólną, nieskonkretyzowaną 
wolę reprezentowanego, której treścią jest wola dokonania czynności 
prawnej. Dopiero przedstawiciel konkretyzuje tę wolę, składając 
własne oświadczenie. W konsekwencji adresat oświadczenia woli 
zawiera dwie umowy: jedną z przedstawicielem, drugą zaś − z re-
prezentowanym. Jedynie zawarcie obu umów prowadzi przy tym 
do związania reprezentowanego złożonym przez przedstawiciela 
oświadczeniem woli. Zob. M. Smyk, Pełnomocnictwo, Część pierwsza, 
Rozdział 1, pkt 2.2

Według teorii pośredniej (niem. vermittelnde Theorie), opra-
cowanej przez L. Mitteisa i A. Lenela, za działających należy uważać 
zarówno reprezentowanego, jak i przedstawiciela. Czynność prawna 
nie była bowiem zdziałania w rezultacie wyłącznej woli ani repre-
zentowanego, ani przedstawiciela. Do powstania skutków praw-
nych konieczne było współdziałanie obu podmiotów. W odróżnieniu 
od teorii podwójnej umowy, w wyniku złożenia oświadczenia woli 
miało jednak dojść nie do dwóch, a do jednej czynności prawnej. 
Zob. M. Pazdan, w: Z. Radwański (red.), Prawo cywilne – część ogólna. 
System Prawa Prywatnego, t. 2, Warszawa 2008, s. 468.
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Ze sporów doktrynalnych zwycięsko wyszli głosiciele teorii re-
prezentacji (niem. Repräsentationstheorie), w tym R. Ihering, B. Wind
schied i J. Hupka. Wspólnym mianownikiem wszystkich odmian 
torii reprezentacji jest uznanie, że czynność prawna dokonywana 
jest wyłącznie przez przedstawiciela. Jego zachowanie prowadzi 
natomiast do realizacji skutków prawnych czynności w sferze praw-
nej reprezentowanego, który pozostaje związany w sensie prawnym 
czynnością dokonaną przez reprezentanta w jego imieniu. O ile 
czynność prawna jest dokonywana na skutek woli przedstawiciela, 
o tyle akt udzielenia pełnomocnictwa warunkuje skuteczność tej 
woli i wyznacza granice związania nią. Zob. M. Smyk, Pełnomoc-
nictwo, Część pierwsza, Rozdział 1, pkt 2.4.

Polski ustawodawca inkorporuje w art. 95 § 2 KC do systemu 
prawa cywilnego teorię reprezentacji, zgodnie z którą czynność 
prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umoco-
wania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowa-
nego. Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego nie zawierają 
szczegółowych uregulowań wskazujących na prawną istotę przed-
stawicielstwa, w tym pełnomocnictwa. Przedstawicielstwo ustawowe 
i pełnomocnictwo na gruncie postępowania cywilnego wywodzą się 
z instytucji przedstawicielstwa i pełnomocnictwa materialnopraw-
nego. W celu wyjaśnienia jego istoty konieczne jest zatem odwoła-
nie się do dorobku nauki w zakresie pełnomocnictwa materialnego. 
Do pełnomocnictwa procesowego zastosowanie znajduje zatem do-
minująca w polskim systemie prawa cywilnego teoria reprezentacji. 
Czynności procesowe zdziałane przez przedstawiciela uczestnika 
postępowania nie są czynnościami uczestnika, ale czynnościami 
przedstawiciela. Wywierają one jednak skutek bezpośrednio dla re-
prezentowanego uczestnika, który pozostaje nimi związany.

Zgodnie z art. 96 KC, umocowanie do działania w cudzym imie-
niu może opierać się na ustawie (przedstawicielstwo ustawowe) 
albo na oświadczeniu reprezentowanego (pełnomocnictwo). Podział 
ten ma charakter dychotomiczny, co oznacza, że przedstawicielstwo 
może być albo przedstawicielstwem ustawowym, albo pełnomoc-
nictwem. Zob. M. Pazdan, w: Z. Radwański (red.), Prawo cywilne – 
część ogólna. System Prawa Prywatnego, t. 2, Warszawa 2008, s. 470. 

Teoria reprezentacji 
w polskim 

ustawodawstwie

Podstawy 
umocowania
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2.2. Przedstawicielstwo ustawowe
Przedstawicielstwo ustawowe jest uniezależnione od woli 

podmiotu reprezentowanego. Jest tak z tego powodu, że ustawa 
nakazuje wyznaczenie dla podmiotu prawa przedstawiciela ustawo-
wego wówczas, gdy podmiot ten nie jest zdolny do samodzielnego 
dokonywania czynności prawnych. Przyczyną tej niezdolności może 
być ograniczenie lub brak zdolności do czynności prawnych spowo-
dowany niedostateczną sprawnością umysłową osoby (ze względu 
na jej wiek lub zaburzenia psychiczne), albo przeszkody faktyczne 
w dokonaniu czynności własną osobą (np. kurator osoby nieobecnej). 
Przedstawiciel ustawowy może działać bez wiedzy i zgody repre-
zentowanego. Jednocześnie związanie reprezentowanego działa-
niami przedstawiciela ustawowego jest o tyle silniejsze niż związanie 
czynnościami pełnomocnika, że reprezentowany nie jest uprawniony 
do prostowania lub odwołania oświadczeń przedstawiciela ani nie 
może spowodować swoją wolą zmiany przedstawiciela ustawowego. 
Źródłem przedstawicielstwa ustawowego może być sama ustawa 
(np. rodzice małoletniego dziecka) lub orzeczenie sądu wydane 
na podstawie ustawy (np. opiekun osoby ubezwłasnowolnionej 
całkowicie). 

Zgodnie z art. 66 KPC, osoba fizyczna niemająca zdolności 
procesowej może dokonywać czynności procesowych tylko przez 
swojego przedstawiciela ustawowego. Zdolność procesowa, rozu-
miana jako zdolność do dokonywania czynności procesowych sa-
modzielnie lub przez pełnomocnika oraz bycia adresatem czynności 
procesowych innych uczestników postępowania, jest pochodną zdol-
ności do czynności prawnych (art. 65 KPC). Braki w zakresie zdol-
ności do czynności prawnych oraz zdolności procesowej występują 
tylko w stosunku do osób fizycznych. Osoby prawne mają bowiem 
tak zdolność do czynności prawnych, jak i pełną zdolność procesową, 
co wynika z ich istoty. Podobnie cechy te mają jednostki organiza-
cyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje 
zdolność prawną. W sprawach wynikających z czynności prawnych, 
do dokonania których uczestnik będący osobą fizyczną nie miał zdol-
ności do czynności prawnych, konieczna jest reprezentacja przez 
przedstawiciela ustawowego. 

Przyczyny 
wyznaczenia 
przedstawiciela 
ustawowego

Zdolność 
procesowa
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Materialnoprawne ograniczenia zakresu umocowania przedsta-
wicieli ustawowych rozciągają się na postępowanie cywilne. Jeżeli 
przedstawiciel ustawowy potrzebuje zezwolenia sądu na dokona-
nie czynności lub załatwienie określonej sprawy w imieniu repre-
zentowanego, to zezwolenie takie konieczne jest też do prowadzenia 
postępowań sądowych z nimi związanych. Raz udzielone zezwole-
nie rozciąga się na wszystkie czynności w toku postępowania, które 
wymagałyby odrębnego zezwolenia.

Przedstawicielem ustawowym dla osoby małoletniej mogą być 
rodzice (art. 98 § 1 KRO), jedno z rodziców (art. 94 § 1 i 2 KRO), 
opiekun (art. 94 § 3 KRO) albo kurator (art. 99 KRO, art. 155 § 2, 
art. 157 KRO). Przedstawicielem ustawowym osoby ubezwłasnowol-
nionej całkowicie mogą być rodzice lub opiekun (art. 13 § 2 KC), zaś 
osoby ubezwłasnowolnionej częściowo – kurator (art. 16 § 2 KC). 
Gdy z uwagi na zachodzące przeszkody przedstawiciel ustawowy 
nie może reprezentować osoby pozbawionej zdolności procesowej, 
przedstawicielem ustawowym takiej osoby jest kurator ustanowiony 
przez sąd. Przedstawicielem ustawowym dziecka poczętego, lecz 
jeszcze nienarodzonego (nasciturus) jest kurator (art. 182 KRO). 
Przedstawicielem osoby nieobecnej jest również kurator (art. 184 
§ 1 KRO).

2.3. Pełnomocnictwo jako forma 
przedstawicielstwa

Pełnomocnictwo, jako forma przedstawicielstwa, jest stosun-
kiem prawnym, którego treścią jest kompetencja pełnomocnika do 
dokonania (lub bycia adresatem) czynności prawnie doniosłej, której 
skutki prawne powstaną bezpośrednio w sferze prawnej mo-
codawcy i której skutki obowiązany jest respektować zarówno 
mocodawca, jak i adresat (sprawca) czynności prawnej. Na gruncie 
postępowania cywilnego prowadzi to do przypisania stronie lub 
uczestnikowi postępowania skutków czynności procesowych doko-
nanych przez lub wobec ich pełnomocnika.

Jak zostało już wskazane, źródłem umocowania pełnomocnika 
jest wola mocodawcy, a nie ustawa. Ściślej rzecz biorąc, należałoby 

Ograniczenia 
zakresu umocowania 

przedstawicieli 
ustawowych

Przedstawiciel  
ustawowy dla 

osoby małoletniej, 
ubezwłasnowolnionej 

całkowicie lub 
częściowo, 
nasciturusa

Stosunek prawny

Źródło umocowania 
pełnomocnika
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wskazać, że pełnomocnictwo może być udzielone również z woli 
podmiotu umocowanego do reprezentowania zastępowanego. Na 
gruncie prawa materialnego za przykład posłużyć może udzielenie 
pełnomocnictwa przez prokurenta lub przez pełnomocnika (dalsze 
pełnomocnictwo) albo udzielenie pełnomocnictwa przez przedsta-
wiciela ustawowego.

3. Pełnomocnictwo w postępowaniu 
cywilnym

3.1. Pełnomocnictwo procesowe jako instytucja 
prawa procesowego cywilnego

Postępowanie cywilne pełni funkcję instrumentalną wobec ma-
terialnego prawa cywilnego, bowiem służy urzeczywistnieniu tego 
prawa, przede wszystkim w razie braku dobrowolnej jego realizacji. 
Istnienie postępowania cywilnego byłoby pozbawione racji, gdyby 
nie istniało prawo materialne, które może być za jego pomocą reali-
zowane. Funkcja prawa postępowania cywilnego powoduje bowiem, 
że jego istota i typowe dla niego konstrukcje prawne różnią się za-
sadniczo od instytucji materialnego prawa cywilnego. Zanegować 
należy w tym świetle tezę, jakoby prawo cywilne materialne i pro-
cesowe stanowiły jakąś wspólną całość. Prawo postępowania cywil-
nego musi być postrzegane w kategoriach odrębnej gałęzi prawa, 
i to należącej do sfery prawa publicznego.

Poza wypadkami ściśle przewidzianymi ustawą unormowania 
innych gałęzi prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, 
nie mogą być przenoszone na grunt postępowania cywilnego. Doty-
czy to m.in. instytucji pełnomocnictwa. Zasady rządzące pełnomocnic-
twem procesowym zostały kompleksowo uregulowane w Kodeksie 
postępowania cywilnego. Jedyne wyraźne odesłanie pozwalające 
na czerpanie wprost z Kodeksu cywilnego zostało przewidziane 
w art. 92 KPC. Odesłanie to obejmuje zakres, czas trwania i skutki 
umocowania szerszego niż pełnomocnictwo procesowe, jak rów-
nież umocowanie do poszczególnych czynności procesowych. 

Postępowanie 
cywilne – rola

Odesłanie  
z art. 92 KPC
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Brak jest zatem podstaw, by odwoływać się do Kodeksu cywilnego 
w zakresie nieprzewidzianym tym odesłaniem.

Poczynione  uwagi nie przekreślają jednak możliwości odwo-
łania się przy wykładni istoty pełnomocnictwa w postępowaniu 
cywilnym do wypracowanych na gruncie prawa materialnego teorii 
i poglądów dotyczących przedstawicielstwa w ogólności i pełnomoc-
nictwa w szczególności. Wszelkie zapożyczenia powinny jednak 
uwzględniać specyficzny charakter i funkcję postępowania cy-
wilnego.

3.2. Działanie przez pełnomocnika. Zdolność 
postulacyjna

Podmioty  posiadające zdolność procesową, chociażby ograni-
czoną, mogą działać w postępowaniu cywilnym samodzielnie lub 
przez pełnomocnika. Możliwe jest również jednoczesne działanie 
mocodawcy i pełnomocnika. W pewnych sytuacjach korzystanie 
z pełnomocnika jest bowiem koniecznością. Wiąże się to z zagadnie-
niem zdolności postulacyjnej, rozumianej jako zdolność do osobistego 
dokonywania czynności procesowych, bez udziału pełnomocnika 
(zob. J. Jodłowski, w: J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk
-Jodłowska, K. Weitz, Postępowanie cywilne, s. 213; podobnie W. Bro
niewicz, Postępowanie cywilne, s. 135). Możliwość dokonywania 
czynności procesowych samodzielnie bywa ograniczona. Ograniczenia 
mogą przybierać postać ograniczeń faktycznych lub prawnych. 
Za ograniczenia faktyczne uznać należy brak możliwości stawien-
nictwa w sądzie z powodu choroby, wyjazdu lub innych przeszkód 
natury faktycznej. Ograniczeniem prawnym zdolności postulacyjnej 
jest przymus ustanowienia pełnomocnika do wszystkich lub nie-
których czynności (ograniczenie o charakterze bezwzględnym) albo 
ograniczenie swobody wyboru pełnomocnika (względne ograni-
czenie zdolności postulacyjnej). W polskim postępowaniu cywilnym 
zasadą jest to, że podmioty posiadające zdolność procesową mają 
również zdolność postulacyjną. Zastosowane zostały jednak oba wa-
rianty prawnych ograniczeń tej zdolności. Podmioty nieposiadające 
potwierdzonej fachowej wiedzy zmuszone są bowiem ustanowić do 

Wykładnia istoty 
pełnomocnictwa

Znaczenie zdolności 
postulacyjnej i jej 

ograniczenia


