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Przedmowa  

Udział pełnomocników w postępowaniu cywilnym już dawno 
stał się normą. Czasem jest on potrzebny z uwagi na fizyczną nie-
możliwość stawiennictwa mocodawcy w sądzie, innym razem ze 
względu na chęć powierzenia losów własnej sprawy innej osobie. 
Rosnący stopień skomplikowania spraw poddanych pod rozstrzy-
gnięcie sądu, formalizm postępowania cywilnego oraz postępujący 
przyrost regulacji prawnych sprawiają, że coraz częściej udział fa-
chowych pełnomocników w postępowaniu jest nie tyle wskazany, co 
wręcz konieczny.

Niniejsza książka jest oparta na doświadczeniach praktyków, 
stosujących przepisy postępowania cywilnego w zakresie pełnomoc-
nictwa. Doświadczenia te opierają się zarówno na wieloletnim spra-
wowaniu urzędu sędziego, jak i na pełnieniu funkcji zawodowego 
pełnomocnika procesowego. Książka ma stanowić wydatną pomoc 
przede wszystkim dla praktyków. Jest ona jednak skierowana również 
do stron postepowania cywilnego, a także studentów zamierzają-
cych pogłębić swoją wiedzę w zakresie pełnomocnictwa cywilno-
procesowego. 

Założeniem autorów było przedstawienie problematyki peł-
nomocnictwa procesowego w sposób jak najbardziej praktyczny. 
Poszczególne zagadnienia zostały omówione ze szczególnym uwzględ-
nieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego, którego wpływ na stosowa-
nie prawa w praktyce jest kluczowy oraz na ważnych orzeczeniach 
sądów powszechnych i administracyjnych.

Dla wygody Czytelnika książka została podzielona na część 
zawierającą praktyczny komentarz i niezbędne orzecznictwo sądów 
oraz część zawierającą wzory pism. Elementem książki jest również 
kazus, który obrazuje przykładowe problemy, jakie mogą powstać na 
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tle instytucji pełnomocnictwa w postępowaniu cywilnym. Praktyczny 
komentarz wraz z orzecznictwem został podzielony na rozdziały, 
zajmujące się węzłowymi zagadnieniami związanym z pełnomocnic-
twem w postępowaniu cywilnym. Omawia on zatem: istotę pełno-
mocnictwa cywilnoprocesowego, zakres umocowania udzielonego 
pełnomocnikowi, krąg podmiotów, które mogą zająć pozycję peł-
nomocnika w postępowaniu cywilnym, a także sposób udzielenia 
i wykonywania pełnomocnictwa w tym postępowaniu oraz proble-
matykę wygaśnięcia pełnomocnictwa. W dalszej kolejności omó-
wiona została instytucja pełnomocnictwa udzielonego z urzędu, 
która ze względu swój szczególny charakter wymagała odrębnego 
potraktowania. 
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