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1. Pełnomocnictwo ogólne zwykłego zarządu

Pełnomocnictwoa
Niniejsze pełnomocnictwo wystawiono w ........................, w dniu .......................,
przez:
(1) .......................................................................................................................
..............................................................................................................................,
[imię i nazwisko, PESEL, miejsce zamieszkania, nazwa i Nr dokumentu tożsamości (działającego
jednoosobowo w imieniu ............./na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego
przez ..........)]

zwanego dalej Mocodawcą,
dla
(2) .......................................................................................................................
.............................................................................................................................,
[imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, miejsce zamieszkania, nazwa i Nr dokumentu
tożsamości]

zwanego dalej Pełnomocnikiem.
§1
Mocodawca udziela Pełnomocnikowi umocowania do dokonywania czynności
zwykłego zarządu w imieniu i na rzecz Mocodawcyb.
§2
Zakres, czas trwania i skutki niniejszego pełnomocnictwa zgodne są z treścią
art. 95 i n. ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459
ze zm.), zwanej dalej Kodeksem cywilnymc.
§3
Pełnomocnik (nie) ma prawo(-a) ustanawiać dla Mocodawcy innych pełnomocnikówd.
§4
Odwołanie niniejszego pełnomocnictwa może nastąpić w każdym czasiee.
§5
W kwestiach nieunormowanych w niniejszym pełnomocnictwie zastosowanie
mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności przepisy o pełnomocnictwief.
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§6
Opłata skarbowa od niniejszego pełnomocnictwa zostanie uiszczona stosownie do
przepisów ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1827
ze zm.).
(1) .............................................
[podpis mocodawcy]
MOCODAWCA

Potwierdzenieg
Niniejszym potwierdzam to, że powyższe pełnomocnictwo otrzymałem w dniu
........................... i przyjmuję je.
(2) .............................................
[podpis pełnomocnika]
PEŁNOMOCNIK

Uwagi i objaśnienia
a

Podstawa prawna. Pełnomocnictwo regulują przepisy art. 95–109 KC.

b

Treść. Mocodawca udziela pełnomocnictwa do dokonania tylko takich czynności
prawnych, jakich sam we własnym imieniu może dokonać, przy czym nie mają
one charakteru ściśle osobistego. Pełnomocnictwo może przybrać formę pełnomocnictwa ogólnego, czyli dotyczyć tylko czynności zwykłego zarządu. Patrz także:
lit. c uwag i objaśnień do wzoru Nr 2.

c

Forma. Zgodnie z art. 99 § 2 KC pełnomocnictwo ogólne powinno być pod
rygorem nieważności udzielone na piśmie. Wyodrębnienie poszczególnych paragrafów w treści pełnomocnictwa nie jest koniecznym elementem; we wzorze zastosowano je ze względu na większą przejrzystość tekstu.
d

Substytucja. Zgodnie z art. 106 KC pełnomocnik może ustanowić dla mocodawcy
dalszych pełnomocników tylko wtedy, gdy umocowanie takie wynika z treści pełnomocnictwa, ustaw [np. art. 91 pkt 3 ustawy z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 155 ze zm.; dalej: KPC)] albo ze
stosunku podstawowego (np. z umowy zlecenia). Zakres umocowania substytucyjnego może pokrywać się zakresem wynikającym z pełnomocnictwa głównego
lub być od niego węższy. Do substytuta odnoszą się wszystkie przepisy dotyczące
pełnomocnictwa.

e
Odwołanie. Zgodnie z art. 101 § 1 KC pełnomocnictwo może być w każdym
czasie odwołane, chyba że mocodawca zrzekł się odwołania pełnomocnictwa
z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą peł-
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nomocnictwa. Upoważnienie do działania w cudzym imieniu wygasa także wtedy,
gdy upłynie termin, na jaki zostało udzielone. Pełnomocnictwo wygasa również
wtedy, gdy pełnomocnik zrzeknie się pełnomocnictwa, albo też wówczas, gdy mocodawca lub pełnomocnik umrze, chyba że w pełnomocnictwie inaczej zastrzeżono z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą
pełnomocnictwa (art. 101 § 2 KC). Po wygaśnięciu pełnomocnictwa umocowany
ma obowiązek zwrotu dokumentu pełnomocnictwa (art. 102 KC).
g

Potwierdzenie. Pełnomocnik może potwierdzić udzielenie mu pełnomocnictwa
ogólnego, nie jest to jednak wymóg ustawowy.
Opłaty
Opłata skarbowa. Opłacie skarbowej w kwocie 17 zł podlega złożenie dokumentu
stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii
(część IV załącznika do OpłSkU).

Orzecznictwo
1. Wyrok SN z 15.1.2016 r., I CSK 1047/14, Legalis
Pełnomocnictwo do udziału w zebraniu wspólnoty mieszkaniowej i do podejmowania uchwał
nie wymaga formy aktu notarialnego także wtedy, gdy podejmowana uchwała podlega zaprotokołowaniu przez notariusza.
2. Wyrok SN z 14.3.2013 r., I CSK 386/12, Legalis
Jeżeli zawarcie umowy nie wymaga określonej formy szczególnej, pełnomocnictwo do wezwania do jej wykonania może być udzielone także w sposób dorozumiany.
3. Wyrok SN z 29.11.2012 r., V CSK 568/11, Legalis
Występowanie przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy immanentnie wiąże się z obowiązkiem realizowania rzeczywistej lub hipotetycznej woli mocodawcy.
4. Wyrok SN z 19.1.2011 r., V CSK 223/10, Legalis
O ile pełnomocnictwo, co do zasady, jest niezależne od będącego jego podstawą stosunku
podstawowego, o tyle pełnomocnictwo nieodwołalne jest w szczególny sposób związane
z losami tego stosunku.
5. Wyrok NSA z 13.12.2009 r., I OSK 1129/08, Legalis
Pełnomocnictwo wygasa ze śmiercią mocodawcy. Dopuszczalność dokonania przez pełnomocnika czynności prawnej po śmierci mocodawcy ma charakter wyjątkowy i w żadnym razie
nie oznacza umocowania do dalszego działania w imieniu zmarłego mocodawcy.
6. Wyrok NSA w Warszawie z 23.3.2005 r., FSK 1846/04, Legalis
Wspólnik upoważniony do działania w imieniu spółki cywilnej na podstawie art. 866 KC może
wystąpić w postępowaniu podatkowym jej dotyczącym za pośrednictwem pełnomocnika, którego ustanowił przed zawarciem umowy spółki.
5
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7. Wyrok SN z 24.10.2003 r., III CK 57/02, Legalis
1. (...)
2. Fakt, że inspektor nadzoru ma określone ustawą obowiązki i uprawnienia, a nie ma wśród
nich umocowania do działania jako pełnomocnik inwestora wobec wykonawcy, nie wyklucza
możliwości umocowania inspektora do reprezentowania go wobec wykonawcy. Takie umocowanie może być wyraźne lub dorozumiane.
8. Wyrok SN z 10.10.2003 r., II CK 114/02, Legalis
1. Nieprzedłożenie odpowiedniego dokumentu zawierającego umocowanie do dokonywania
czynności prawnych (w tym do zaciągania zobowiązań wekslowych) w imieniu spółki cywilnej
nie świadczy jeszcze o braku takiego umocowania, skoro bank akceptuje działanie tej osoby
jako pełnomocnika spółki cywilnej.
2. Prawo wekslowe reguluje bowiem reguły powstawania zobowiązań wekslowych poszczególnych dłużników wekslowych w zależności od ich roli w stosunku wekslowym, a nie tworzy
domniemań prawnych w tym zakresie w rozumieniu art. 234 KPC.
9. Wyrok SN z 8.5.2003 r., II CKN 46/01, Legalis
1. Udzielenie pełnomocnictwa łącznego nie wyklucza udzielenia równoległego bądź późniejszego pełnomocnictwa samodzielnego z innym lub podobnym zakresem umocowania. Samodzielne jednak pełnomocnictwo do dokonania konkretnych czynności prawnych musi wynikać
z upoważnienia udzielonego przez uprawniony organ. Pełnomocnictwo może być udzielone
w sposób wyraźny, można też uznać, że dopuszczalne jest udzielenie pełnomocnictwa w sposób dorozumiany.
Za szczególny wypadek dorozumianego pełnomocnictwa uznać należy umocowanie płynące
z przydzielenia kompetencji wynikających ze struktury osoby prawnej dla osób zajmujących się
określonymi sprawami w określonej jednostce strukturalnej tej osoby prawnej.
2. Zatrudnienie w strukturze osoby prawnej pracownika na określonym stanowisku (np. przedstawiciel handlowy) wiąże się z udzielonym – w sposób wyraźny lub nawet tylko dorozumiany
– umocowaniem do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu pracodawcy.
Tego rodzaju pełnomocnictwo musi być odróżnione od upoważnienia do wykonywania czynności faktycznych, które nie jest równoznaczne z pełnomocnictwem do czynności prawnych.
Cechą charakterystyczną działań podejmowanych przez pracowników, którym przez fakt zatrudnienia na określonym stanowisku w strukturze osoby prawnej przyznaje się upoważnienie
do dokonywania w ramach ich kompetencji czynności prawnych z osobami trzecimi, jest
powtarzalność tych działań.
3. Zawierający umowę z osobą nieumocowaną do reprezentowania osoby prawnej nie może
dla uzasadnienia odpowiedzialności tej osoby prawnej powołać się na art. 429 lub art. 430 KC.
Nie może więc dochodzić naprawienia szkody od tej osoby prawnej, lecz od osoby, z którą
zawarł umowę.
10. Uchwała SN z 8.3.2002 r., III CZP 8/02, OSN 2002, Nr 11, poz. 133
Pełnomocnictwo ogólne nie jest wystarczające do sporządzenia zapisu na sąd polubowny.
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11. Wyrok SN z 5.2.2002 r., II CKN 1144/00, Legalis
1. Artykuł 98 KC nie rozstrzyga, czy czynienie zapisów na sąd polubowny jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu. Dopiero uznanie, że uczynienie zapisu na sąd polubowny
jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu, uzasadniałoby przyjęcie, że do umocowania do dokonania tej czynności nie wystarcza pełnomocnictwo ogólne. Ponieważ ustawa
nie wymaga pełnomocnictwa do uczynienia indywidualnie określonego zapisu na sąd polubowny (pełnomocnictwa szczególnego), wystarczałoby pełnomocnictwo obejmujące umocowanie do czynienia zapisów na sąd polubowny (pełnomocnictwo rodzajowe).
2. Do umocowania dyrektora oddziału terenowego Agencji Rolnej Skarbu Państwa przez jej
Prezesa do uczynienia zapisu na sąd polubowny wystarczające jest pełnomocnictwo ogólne.
12. Postanowienie SA w Warszawie z 17.10.2000 r., I ACa 119/00, OSA 2001, Nr 9,
poz. 48
W wypadku gdy pełnomocnik nie ma upoważnienia do dokonania danej czynności prawnej
lub działa z przekroczeniem udzielonego mu pełnomocnictwa, to potwierdzenie tej czynności
przez osobę, w której imieniu działał – czyni ją skuteczną, gdy wnioskodawca w trakcie postępowania złoży własnoręczny podpis.
13. Wyrok SN z 13.10.2000 r., II CKN 298/00, Legalis
Każdy wspólnik spółki cywilnej jest umocowany do reprezentowania spółki w takich granicach,
w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw (art. 866 KC). Umocowanie to opiera się na
przepisie ustawy, a więc mamy do czynienia z przedstawicielstwem ustawowym, a nie pełnomocnictwem (art. 96 KC). W miejsce zatem regulacji wynikającej z art. 107 KC ma zastosowanie art. 865 KC.
14. Wyrok SN z 29.6.2000 r., V CKN 552/00, Legalis
Każdy wspólnik spółki cywilnej może ustanowić własnego pełnomocnika z upoważnieniami
nieprzekraczającymi jednak jego własnych kompetencji. Nie ma żadnych przeszkód, aby wspólnicy udzielili wspólnie pełnomocnictwa jednej osobie. Pełnomocnik taki nie staje się pełnomocnikiem spółki jako odrębnego podmiotu (osoby prawnej), bowiem podmiot taki w wyniku
zawarcia umowy spółki cywilnej nie powstaje, ale jest pełnomocnikiem wspólników, upoważnionym do działania w imieniu i ze skutkami dla wspólników.
15. Wyrok SA w Warszawie z 21.6.2000 r., I ACa 189/00, OSA 2001, Nr 7, poz. 41
Udzielenie pełnomocnictwa do uczestniczenia w zgromadzeniu wspólników i wykonywania
prawa głosu nie upoważnia do dokonywania czynności prawnych, tylko organizacyjnych spółki,
które mają charakter czynności faktycznych. Z tego względu nie jest to pełnomocnictwo w rozumieniu art. 95–109 KC i instytucja potwierdzenia czynności prawnej dokonanej przez taką osobę
nie ma zastosowania.
16. Wyrok NSA z 20.4.1999 r., III SA 5178/98, niepubl.
Stosownie do przepisu art. 95 § 2 KC czynność prawna dokonana przez pełnomocnika w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego.
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17. Postanowienie SA w Gdańsku z 11.12.1996 r., ACz 1007/96, OSP 1997, Nr 7,
poz. 146
Pełnomocnictwo ogólne (art. 98 KC) – udzielone przez zarząd stowarzyszenia prowadzącego
działalność gospodarczą – obejmuje umocowanie do zawarcia umowy spółki.
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2. Pełnomocnictwo rodzajowe

Pełnomocnictwoa
Niniejsze pełnomocnictwo wystawionob w ......................., w dniu .....................,
przez:
(1) .......................................................................................................................
.............................................................................................................................,
[imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL, nazwa i Nr dokumentu tożsamości]

zwanego dalej Mocodawcą,
dla
(2) .......................................................................................................................
.............................................................................................................................,
[imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, miejsce zamieszkania, nazwa i Nr dokumentu
tożsamości]

zwanego dalej Pełnomocnikiem.
§1
Mocodawca udziela Pełnomocnikowi umocowania do dokonywania w imieniu
i na rzecz Mocodawcy określonych w § 2 czynności przekraczających zakres
zwykłego zarządu sprawami Mocodawcyc.
§2
Czynnościami, o jakich mowa w § 1, są następujące czynnościd:
1) ........................................................................................................................;
2) ........................................................................................................................;
3) .........................................................................................................................
§3
Zakres, czas trwania i skutki niniejszego pełnomocnictwa zgodne są z treścią
art. 95 i n. ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459
ze zm.), zwanej dalej Kodeksem cywilnym.
§4
Pełnomocnik (nie) ma prawo(-a) ustanawiać dla Mocodawcy innych pełnomocnikówe.
§5
Odwołanie niniejszego pełnomocnictwa może nastąpić w każdym czasief.
9
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§6
W kwestiach nieunormowanych w niniejszym pełnomocnictwie zastosowanie
mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w szczególności przepisy o pełnomocnictwieg.
§7
Opłata skarbowa od niniejszego pełnomocnictwa zostanie uiszczona stosownie
do przepisów ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r.
poz. 1827 ze zm.).
(1) .............................................
[podpis mocodawcy]
MOCODAWCA

Uwagi i objaśnienia
a

Podstawa prawna. Patrz: lit. a uwag i objaśnień do wzoru Nr 1.

b

Forma. Pełnomocnictwo rodzajowe może być udzielone w dowolnej formie z wyjątkiem sytuacji, gdy ustawa wymaga zachowania określonej formy (art. 99 KC),
np. pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości.

c

Treść. Mocodawca udziela pełnomocnictwa rodzajowego do dokonywania
określonej kategorii czynności, w tym przekraczających zwykły zarząd.
d

Czynności przekraczające zwykły zarząd. Wymienienie czynności przekraczających zwykły zarząd jest praktycznie niemożliwe. Należy to rozstrzygnąć w konkretnym przypadku, ewentualnie można posłużyć się wyliczeniem, które zawierał
art. 95 § 1 rozp. Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.; dalej: KZ) i traktował je jako czynności przekraczające zwykły zarząd. Należały tu: zbywanie i obciążanie nieruchomości,
zaciąganie pożyczek i zobowiązań wekslowych, czynienie darowizn, przyjmowanie lub zrzekanie się spadków, zawieranie ugód, wytaczanie powództw i czynienie zapisów na sąd polubowny.

e

Substytucja. Zgodnie z art. 106 KC pełnomocnik może ustanowić dla mocodawcy
dalszych pełnomocników tylko wtedy, gdy umocowanie takie wynika z treści pełnomocnictwa, ustaw (np. art. 91 pkt 3 KPC) albo ze stosunku podstawowego
(np. z umowy zlecenia). Zakres umocowania substytucyjnego może pokrywać się
z zakresem wynikającym z pełnomocnictwa głównego lub być od niego węższy.
Do substytuta odnoszą się wszystkie przepisy dotyczące pełnomocnictwa.
f
g

Odwołanie. Patrz także: lit. e uwag i objaśnień do wzoru Nr 1.

Odesłanie do Kodeksu cywilnego. Umieszczenie w treści pełnomocnictwa odesłania do odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego jest zabiegiem powszechnie stosowanym, utrwalonym tradycją sporządzania pism, jednostronnych czy
dwustronnych oświadczeń woli (umów).

10

Część I.

2.

Część ogólna

Opłaty
Patrz: opłaty do wzoru Nr 1.

Orzecznictwo
1. Uchwała SN z 24.4.2014 r., III CZP 17/14, Legalis
Członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uprawniony według umowy spółki
do jej reprezentowania łącznie z drugim członkiem zarządu, może być ustanowiony pełnomocnikiem do czynności określonego rodzaju.
2. Wyrok SA w Białymstoku z 23.1.2013 r., I ACa 759/12, Legalis
Wymóg określenia przedmiotu czynności w pełnomocnictwie rodzajowym jest spełniony, gdy
przedmiot ten jest określony w sposób ogólny (np. nieruchomości).
3. Wyrok SN z 29.11.2012 r., V CSK 568/11, Legalis
Występowanie przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy immanentnie wiąże się z obowiązkiem realizowania rzeczywistej lub hipotetycznej woli mocodawcy.
4. Wyrok SA w Krakowie z 18.10.2012 r., I ACa 927/12, Legalis
Pełnomocnictwo rodzajowe obejmuje umocowanie do określonego rodzaju czynności prawnych, nazywane jest też pełnomocnictwem gatunkowym. Zakresem umocowania obejmuje
ono dokonywanie w imieniu mocodawcy czynności prawnych należących do określonej ich
kategorii. Pełnomocnictwo rodzajowe może zostać udzielone zarówno do dokonania czynności
prawnych określonego rodzaju przekraczających zakres zwykłego zarządu, jak i do pewnego
rodzaju czynności zwykłego zarządu. Wystarczające wydaje się, by pełnomocnictwo takie
określało rodzaj czynności prawnych objętych umocowaniem (np. zawieranie umów dostawy,
leasingu). Może ono jednakże zostać ograniczone przez wskazanie dodatkowych cech takiej
czynności prawnej, w szczególności jej przedmiotu lub podmiotu będącego drugą stroną
umowy.
5. Wyrok SN z 7.10.2009 r., III CSK 35/09, Legalis
(…) Jeżeli rodzaj czynności prawnej nie jest w pełnomocnictwie określony w sposób wyraźny,
dla ustalenia rzeczywistej woli reprezentowanego mają zastosowanie reguły interpretacyjne
obowiązujące przy tłumaczeniu oświadczeń woli.
6. Wyrok SN z 3.4.2007 r., II PK 252/06, Legalis
Skoro zgodnie z art. 106 KC pełnomocnik może ustanowić dla mocodawcy innych pełnomocników tylko wtedy, gdy umocowanie takie wynika z treści pełnomocnictwa, z ustawy lub ze
stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa, to na mocy obowiązującego statutu
uczelni dyrektora administracyjnego, jako „inną osobę upoważnioną (art. 31 ustawy z 26.6.1974 r.
– Kodeks pracy, t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.)” można uznać za uprawnionego do
przekazania w drodze pełnomocnictwa swoich uprawnień osobie zastępcy, który na mocy
statutu uczelni zobowiązany jest do wykonywania poleceń dyrektora administracyjnego. W sytuacji zatem, gdy realizacja uprawnień dyrektora administracyjnego przez zastępców jest
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usankcjonowana w statucie uczelni, zastosowanie art. 106 KC w zw. z art. 300 KP uznać należy
za dopuszczalne.
7. Postanowienie SN z 13.2.2004 r., II CK 451/02, Legalis
Klauzula arbitrażowa, umieszczona w umowie zasadniczej (np. umowie dzierżawy), nie należy
do postanowień tej umowy zasadniczej, a jej treść i skuteczność prawna powinny być rozpatrywane samodzielnie (autonomicznie). Oznacza to, że do skutecznego zawarcia umowy zasadniczej i porozumienia obejmującego zapis na sąd polubowny niezbędne byłoby udzielenie
innych postaci pełnomocnictw. O ile dla zawarcia umowy dzierżawy mogłoby być wystarczające pełnomocnictwo ogólne (art. 98 zd. 1 KC), o tyle w zakresie zapisu na sąd polubowny
niezbędne byłoby co najmniej tzw. pełnomocnictwo rodzajowe (art. 98 zd. 2 KC).
8. Wyrok SN z 15.10.2002 r., II CKN 1479/00, OSN 2004, Nr 1, poz. 8
Udzielone przez właściciela lokalu umocowanie do głosowania nad zmianą sposobu liczenia
większości głosów, o jakim mowa w art. 23 ust. 2 ustawy z 24.6.1994 r. o własności lokali
(t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.), wymaga dla swej skuteczności pełnomocnictwa
rodzajowego.
9. Wyrok SN z 5.2.2002 r., II CKN 1143/00, Legalis
Artykuł 98 KC nie rozstrzyga, czy czynienie zapisów na sąd polubowny jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu. Dopiero uznanie, że uczynienie zapisu na sąd polubowny
jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu, uzasadniałoby przyjęcie, że do umocowania do dokonania tej czynności nie wystarcza pełnomocnictwo ogólne. Ponieważ ustawa
nie wymaga pełnomocnictwa do uczynienia indywidualnie określonego zapisu na sąd polubowny (pełnomocnictwa szczególnego), wystarczałoby pełnomocnictwo obejmujące umocowanie do czynienia zapisów na sąd polubowny (pełnomocnictwo rodzajowe).
10. Wyrok SN z 10.1.2002 r., II CKN 473/99, Legalis
W przypadku pełnomocnictwa rodzajowego, nie obowiązuje zachowanie dla niego formy pisemnej pod rygorem nieważności.
11. Wyrok SN z 8.5.2001 r., IV CKN 354/00, Legalis
1. Udzielenie pełnomocnictwa jest jednostronną czynnością prawną o charakterze upoważniającym. Czynność ta upoważnia pełnomocnika (daje mu kompetencję) do dokonywania czynności prawnych w imieniu i ze skutkiem dla mocodawcy. Umocowanie to trwa, co do zasady,
tak długo, jak długo pełnomocnictwo nie zostanie odwołane (art. 101 § 1 in principio KC), bądź
dopóty, dopóki nie nastąpi śmierć mocodawcy lub pełnomocnika (art. 101 § 2 in principio KC).
Jakkolwiek ustawa wyraźnie tego nie reguluje, trzeba przyjąć, że ustanie osoby prawnej traktowane jest równoznacznie ze śmiercią osoby fizycznej.
2. Odpadnięcie stosunku podstawowego (np. rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy łączącej
mocodawcę i pełnomocnika) pozostaje bez wpływu na istnienie i zakres umocowania, jeżeli
nie nastąpiło odwołanie pełnomocnictwa. Jakkolwiek bowiem z treści stosunku podstawowego
wynika przyczyna udzielenia pełnomocnictwa, to jednak nie można utożsamiać tej przyczyny
z przyczyną prawną przysporzenia (causa). Poza wszystkimi innymi argumentami, które mogą
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tu zostać podniesione, przede wszystkim należy zauważyć, że czynność prawna udzielenia
pełnomocnictwa nie stanowi przysporzenia i nie może być kwalifikowana jako kauzalna bądź
abstrakcyjna.
3. Zależność pomiędzy istnieniem określonego stosunku prawnego a samym umocowaniem
może przybrać postać warunku. Przykładowo możliwe jest udzielenie pełnomocnictwa danemu
podmiotowi na okres związania mocodawcy określoną umową, także z osobą trzecią. Będziemy
w takiej sytuacji mieli do czynienia ze zdarzeniem przyszłym i niepewnym w postaci rozwiązania, wypowiedzenia lub wygaśnięcia wspomnianej umowy. Warunek ten będzie miał charakter
warunku rozwiązującego i jego spełnienie pociągnie za sobą wygaśnięcie umocowania.
Jednak takie ukształtowanie pełnomocnictwa musi znaleźć odzwierciedlenie w jego treści –
wymaga tego wzgląd na interes osób dokonujących czynności prawnych z pełnomocnikiem.
Muszą one podjąć decyzję co do dokonania czynności prawnej ze świadomością, że kompetencja pełnomocnika ma charakter warunkowy.
12. Wyrok SA w Gdańsku z 28.10.1999 r., I ACa 628/99, OSA 2002, Nr 7, poz. 41
Wystąpienie z „ważnych powodów” ze spółki cywilnej (art. 869 § 2 KC) jest czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu, dlatego dokonanie tej czynności przez pełnomocnika
wymaga stosownego pełnomocnictwa rodzajowego (art. 98 zd. 2 KC).
13. Wyrok SN z 4.11.1998 r., II CKN 866/97, OSN 1999, Nr 3, poz. 66
1. Pełnomocnictwo rodzajowe powinno określać rodzaj czynności prawnej objętej umocowaniem oraz jej przedmiot. Jeżeli rodzaj czynności prawnej nie jest w pełnomocnictwie określony
w sposób wyraźny, dla ustalenia rzeczywistej woli reprezentowanego mają zastosowanie reguły
interpretacyjne obowiązujące przy tłumaczeniu oświadczeń woli (art. 56 i 65 KC).
2. Przepisy Kodeksu cywilnego nie zastrzegają żadnej formy odwołania pełnomocnictwa przez
mocodawcę nawet w sytuacji, gdy forma taka była zastrzeżona dla udzielenia pełnomocnictwa.
Patrz także: orzeczenia do wzoru Nr 1.
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3. Pełnomocnictwo do dokonania czynności prawnej

Pełnomocnictwoa
Niniejsze pełnomocnictwo wystawiono w ......................., w dniu ....................,
przez
(1) .......................................................................................................................
.............................................................................................................................,
[imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, PESEL, nazwa i Nr dokumentu tożsamości]

zwanego dalej Mocodawcą,
dla
(2) ......................................................................................................................
.............................................................................................................................,
[imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, miejsce zamieszkania, nazwa i Nr dokumentu
tożsamości]

zwanego dalej Pełnomocnikiem.
§1
Mocodawca udziela Pełnomocnikowi umocowania do dokonania czynności prawnej, określonej w § 2, w imieniu i na rzecz Mocodawcyb.
§2
Czynnością, o jakiej mowa w § 1, jest sprzedaż samochodu osobowego (marka
......................, rok produkcji .............., Nr rejestracyjny .............., Nr nadwozia
............), za kwotę nie niższą niż ............... zł.
§3
Pełnomocnik jest uprawniony do dokonywania wszelkich czynności prawnych
i faktycznych, które dla realizacji tego pełnomocnictwa okażą się przydatne,
potrzebne lub koniecznec.
§4
Pełnomocnik (nie) ma prawo(-a) ustanawiać dla Mocodawcy innych pełnomocnikówd.
§5
Odwołanie niniejszego pełnomocnictwa może nastąpić w każdym czasiee.
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§6
Wszelkie zmiany niniejszego pełnomocnictwa wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważnościf.
§7
W kwestiach nieunormowanych w niniejszym pełnomocnictwie zastosowanie mają
odpowiednie przepisy ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r.
poz. 459 ze zm.), w szczególności przepisy o przedstawicielstwie.
§8
Opłata skarbowa od niniejszego pełnomocnictwa zostanie uiszczona stosownie
do przepisów ustawy z 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2016 r.
poz. 1827 ze zm.).
§9
Niniejsze pełnomocnictwo zostało wystawione w ............................ jednobrzmiących egzemplarzach, po ................ dla Mocodawcy i Pełnomocnika.
(1) .............................................
[podpis mocodawcy]
MOCODAWCA

Uwagi i objaśnienia
a

Podstawa prawna. Patrz: lit. a uwag i objaśnień do wzoru Nr 1.

b

Treść. Mocodawca udziela pełnomocnictwa do dokonania określonej czynności,
tutaj: sprzedaży samochodu osobowego (zawarcia umowy sprzedaży samochodu).
Patrz także: uwagi i objaśnienia do wzoru Nr 28.

c
Zakres. Mocodawca udziela bardzo szerokiego pełnomocnictwa do dokonywania szeregu czynności, także faktycznych, według uznania pełnomocnika.
d

Substytucja. Patrz: lit. e uwag i objaśnień do wzoru Nr 2.

e

Odwołanie. Paragraf 5 wzoru jest przytoczeniem przepisu art. 101 § 1 KC. Patrz
także: lit. e uwag i objaśnień do wzoru Nr 1.

f

Forma. Pełnomocnictwo może być udzielone w dowolnej formie z wyjątkiem
sytuacji, gdy ustawa wymaga zachowania dla ważności czynności prawnej formy
szczególnej.
Opłaty
Opłata skarbowa. Patrz: opłaty do wzoru Nr 1.
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Orzecznictwo
1. Wyrok SA we Wrocławiu z 27.9.2012 r., I ACa 960/12, Legalis
1. Do czynności zwykłego zarządu koniecznym jest legitymowanie się pełnomocnictwem ogólnym, które winno być udzielone w formie pisemnej. Ustawodawca nie wymienił czynności
zwykłego zarządu. Jak zauważa się w doktrynie, z czym należy się zgodzić, rozumienie tych
pojęć nie może zostać określone in abstracto, w oderwaniu od przedmiotu takich czynności,
a także od okoliczności konkretnego przypadku.
2. Uprawnienie ogólne do zawarcia umowy ze swej istoty obejmuje wszystkie czynności związane z jej wykonaniem jak i rozwiązaniem. Nie ma więc potrzeby przedkładania kolejnego,
szczególnego pełnomocnictwa do rozwiązania wcześniej zawartego kontraktu.
2. Wyrok SA w Warszawie z 30.6.2004 r., I ACa 1404/03, OSA 2005, Nr 11, poz. 43
1. (...)
2. Bez względu na to, jak zostanie zakwalifikowany skutek odmowy potwierdzenia czynności
zawartej z przekroczeniem umocowania, czy jako bezskuteczność umowy, czy też jako jej
nieważność, mamy do czynienia z sytuacją, w której stwierdzenie nieważności umowy unicestwia jej byt w taki sposób, że wierzytelności objęte przelewem w umowie faktoringowej muszą
być uznane za nieistniejące ze skutkiem ex tunc. Jeżeli wierzytelność nie istnieje w dniu zawarcia umowy przelewu, to zobowiązanie do dokonania przelewu nie powstanie. Umowa taka jest
wówczas umową o świadczenie niemożliwe. Umowa o świadczenie niemożliwe jest umową
nieważną (art. 387 § 1 KC).
3. Wyrok SN z 24.7.2003 r., I CKN 571/01, OSP 2004, Nr 8, poz. 100
Dokonywanie przez pełnomocnika wielokrotnych sprzedaży tego samego lokalu w oparciu
o pełnomocnictwo upoważniające go do sprzedaży takiego lokalu wykracza poza zakres
umocowania.
4. Postanowienie SA w Warszawie z 17.10.2000 r., I ACa 119/00, OSA 2001, Nr 9, poz. 48
W wypadku, gdy pełnomocnik nie ma upoważnienia do dokonania danej czynności prawnej
lub działa z przekroczeniem udzielonego mu pełnomocnictwa, to potwierdzenie tej czynności
przez osobę, w której imieniu działał – czyni ją skuteczną, zaś wnioskodawca w trakcie postępowania złożył własnoręczny podpis.
5. Uchwała SN z 6.1.1992 r., III CZP 116/91, OSN 1992, Nr 7–8, poz. 125
Z samej istoty pełnomocnictwa wynika, że pełnomocnik w celu wywołania bezpośredniego
skutku dla mocodawcy swojej czynności dokonanej z osobą trzecią (z którą zawiera umowę)
– musi oświadczyć osobie trzeciej, że działa nie we własnym imieniu, lecz w imieniu swego
mocodawcy i musi wymienić osobę mocodawcy. W przeciwnym razie należy uznać, że działał on
we własnym imieniu, a nie jako pełnomocnik osoby trzeciej. Przewidziane bowiem w art. 97 KC
domniemanie pełnomocnictwa ma zastosowanie jedynie do osób działających w lokalu przedsiębiorstwa przeznaczonym do obsługiwania publiczności i nie może być rozciągane na inne
sytuacje tym bardziej wówczas gdy osoba zawierająca umowy jest prezesem firmy, która może
zawierać podobne transakcje, oraz jest pełnomocnikiem innej firmy.
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6. Wyrok SN z 12.4.1973 r., III CRN 77/73, OSN 1974, Nr 2, poz. 31
Jeżeli pełnomocnik nie powiadomi osoby, z którą zawiera umowę, że działa jako pełnomocnik,
umowa nie dochodzi do skutku, brak bowiem wtedy zgody co do osoby drugiego kontrahenta.
W takim wypadku osoba, która liczyła na to, że umowa będzie skuteczna, ponosi szkodę i ta
szkoda powinna być naprawiona na podstawie art. 103 § 3 KC.
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