
III

Spis treści

Przedmowa    ..................................................................................... VII
Wykaz skrótów    ............................................................................... IX
Wykaz literatury  ............................................................................... XIII

Część I. Komentarz praktyczny z przeglądem orzecznictwa  ... 1
Rozdział 1. Zagadnienia wstępne  ................................................ 3

1. Przedstawicielstwo w szerokim znaczeniu  ................................. 3
2. Przedstawicielstwo w wąskim ujęciu  .......................................... 4

2.1. Uwagi wstępne  ................................................................... 4
2.2. Przedstawicielstwo ustawowe  ............................................ 7
2.3. Pełnomocnictwo jako forma przedstawicielstwa  ................. 8

3. Pełnomocnictwo w postępowaniu cywilnym  .............................. 9
3.1. Pełnomocnictwo procesowe jako instytucja prawa  

procesowego cywilnego  ...................................................... 9
3.2. Działanie przez pełnomocnika. Zdolność postulacyjna  ....... 10
3.3. Istota pełnomocnictwa udzielonego w postępowaniu  

cywilnym  ............................................................................ 11
3.4. Sposób powstania stosunku pełnomocnictwa  

w postępowaniu cywilnym  ................................................. 18
3.5. Adresat oświadczenia o udzieleniu pełnomocnictwa  .......... 20
3.6. Znaczenie pełnomocnictwa dla procesu cywilnego  ............. 23

4. Warunki skutecznego działania pełnomocnika  ........................... 24
5. Stosunek wewnętrzny  ................................................................ 25
6. Pojęcie działania przed sądem  .................................................... 26
7. Wybór orzecznictwa  ................................................................... 26

Rozdział 2. Zakres przedmiotowy  ................................................ 30
1. Rodzaje pełnomocnictw w postępowaniu cywilnym  .................... 30
2. Określenie sprawy  ...................................................................... 32
3. Zakres przedmiotowy pełnomocnictwa   ..................................... 34
4. Modyfikacje zakresu pełnomocnictwa  ........................................ 44
5. Wybór orzecznictwa  ................................................................... 48



S p i s  t r e ś c i

IV

Rozdział 3. Zakres podmiotowy   .................................................. 60
1. Mocodawca  ................................................................................ 60
2. Krąg osób, którym można udzielić pełnomocnictwa  ................... 65

2.1. Uwagi wstępne  ................................................................... 65
2.2. Adwokat lub radca prawny  ................................................. 67
2.3. Prawnicy zagraniczni  .......................................................... 75
2.4. Rzecznik patentowy w sprawach własności przemysłowej  ... 77
2.5. Osoba sprawująca zarząd majątkiem lub interesami  

strony  ................................................................................. 80
2.6. Osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia,  

jeżeli przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia  ... 83
2.7. Współuczestnik sporu  ......................................................... 86
2.8. Rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz  

osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia ... 87
2.9. Pracownik osoby prawnej lub przedsiębiorcy będącego  

stroną postępowania, w tym nieposiadającego osobowości 
prawnej, jak również pracownik jej organu nadrzędnego  .. 89

2.10. Przedstawiciel organizacji  pozarządowych (społecznych) .. 93
3. Inni pełnomocnicy  ...................................................................... 95

3.1. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa  ............................ 95
3.2. Prokurent ............................................................................ 99
3.3. Przedstawiciel związków zawodowych  ............................... 101
3.4. Pracownik przedsiębiorstwa państwowego  ......................... 102
3.5. Pracownicy niektórych urzędów  ......................................... 103

4. Przymus adwokacko-radcowski  .................................................. 103
4.1. Uwagi wstępne  ................................................................... 103
4.2. Zakres przedmiotowy przymusu  

adwokacko-radcowskiego  ................................................... 106
4.3. Podmiotowe wyłączenia przymusu  

adwokacko-radcowskiego  ................................................... 107
5. Wybór orzecznictwa  ................................................................... 109

Rozdział 4. Udzielenie pełnomocnictwa i wykonywanie  
pełnomocnictwa w postępowaniu  ............................................... 127

1. Zgłoszenie pełnomocnika w postępowaniu  ................................ 127
2. Forma pełnomocnictwa  .............................................................. 128
3. Obowiązek wykazania umocowania mocodawcy  ....................... 138
4. Skutki dokonania czynności procesowej bez należytego  

umocowania  .............................................................................. 142
5. Tymczasowe dopuszczenie pełnomocnika do podjęcia naglącej 

czynności procesowej  ................................................................ 148
6. Wspólne występowanie mocodawcy i pełnomocnika  

w postępowaniu  ........................................................................ 150



S p i s  t r e ś c i

V

7. Modyfikacje przebiegu postępowania ze względu na udział  
pełnomocnika  ............................................................................ 152

8. Wybór orzecznictwa  ................................................................... 154

Rozdział 5. Wygaśnięcie pełnomocnictwa  .................................. 166
1. Przyczyny wygaśnięcia pełnomocnictwa  .................................... 166
2. Wypowiedzenie pełnomocnictwa i jego skutki  ........................... 166
3. Wygaśnięcie pełnomocnictwa i jego skutki  ................................. 171
4. Wybór orzecznictwa  ................................................................... 174

Rozdział 6. Pełnomocnictwo udzielone z urzędu  
– uregulowania szczególne  ........................................................... 180

1. Przesłanki przyznania pełnomocnika z urzędu  ........................... 180
2. Wniosek o przyznanie pełnomocnika z urzędu  ........................... 185
3. Postanowienie w przedmiocie ustanowienia pełnomocnika  

z urzędu i wyznaczenie pełnomocnika  ...................................... 190
4. Zakres przedmiotowy pełnomocnictwa z urzędu  ........................ 192
5. Zmiana stosunku pełnomocnictwa procesowego z urzędu  ......... 194
6. Cofnięcie ustanowienia pełnomocnika z urzędu  ......................... 198
7. Koszty pomocy prawnej z urzędu  ............................................... 199
8. Wybór orzecznictwa  ................................................................... 201

Część II. Wzory pism procesowych  .............................................. 211
1.  Pełnomocnictwo do reprezentowania w sprawie o zapłatę  

odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy o dzieło  ..... 213
2.  Pełnomocnictwo do reprezentowania spółki we wszystkich  

sprawach o zapłatę czynszu i opłat związanych z najmem  
lokali  ............................................................................................. 214

3.  Pełnomocnictwo do reprezentowania stowarzyszenia przed  
sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym  ............ 215

4.  Pełnomocnictwo do reprezentowania spółdzielni przed sądem 
okręgowym w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały  .......... 216

5.  Pełnomocnictwo do reprezentowania spółki przed sądem  
apelacyjnym udzielone przez prokurenta  ................................... 217

6. Pełnomocnictwo do reprezentowania na rozprawie  .................. 218
7. Upoważnienie aplikanta do zastępowania w sprawie  ............... 219
8.  Pełnomocnictwo do reprezentowania strony w postępowaniu 

apelacyjnym .................................................................................. 220
9.  Pełnomocnictwo do wniesienia skargi kasacyjnej  

i reprezentowania przed Sądem Najwyższym  ............................ 221



S p i s  t r e ś c i

VI

10.  Pełnomocnictwo do reprezentowania w sprawie o rozwód  
przez sądem pierwszej i drugiej instancji  ................................. 222

11. Zgłoszenie do sprawy jako pełnomocnik powoda  .................... 223

Część III. Kazus dotyczący pełnomocnictwa w postępowaniu 
cywilnym  .......................................................................................... 225
1. Założenia  ...................................................................................... 227
2. Stan faktyczny  .............................................................................. 228
3.  Pozew w sprawie o zadośćuczynienie złożony przez Leona  

Nowaka  ......................................................................................... 230
4. Pełnomocnictwo w sprawie o zadośćuczynienie  ........................ 233
5.  Pismo procesowe powoda zatwierdzające czynności  

pełnomocnika  ............................................................................... 234
6.  Rozwiązanie – apelacja z powodu nieważności postępowania  

(nienależyte umocowanie pełnomocnika) z pełnomocnictwem  ... 235

Indeks  ................................................................................................ 239


