Łódź, dnia ………………………………

WZÓR
Sąd Okręgowy w Łodzi
…… Wydział Cywilny

Sygn. akt ……………………

PEŁNOMOCNICTWO*
Ja …………........................ legitymująca/cy się dowodem osobistym nr……………...
(imię nazwisko)

wydanym przez ………………………………………………………………, zamieszkała/ły
w …………………………………… przy ul. …………………………………………………,
ustanawiam ………………………………………. legitymującą/ego się dowodem osobistym
(imię nazwisko)

o nr ……………... wydanym przez …………………………………………………………….
zamieszkałą/ego w …………………………………, przy ul. …………………………………
moim pełnomocnikiem procesowym do reprezentowania mnie w tej sprawie przed sądem
I i II instancji.
Pełnomocnik jest moją / moim ………………………………………………………….

…………………………….
(czytelny podpis)

* Na podstawie kodeksu postępowania cywilnego:

„Art. 87. § 1. Pełnomocnikiem moŜe być adwokat lub radca prawny, a w sprawach własności
przemysłowej takŜe rzecznik patentowy, a ponadto osoba sprawująca zarząd majątkiem lub
interesami strony oraz osoba pozostająca ze stroną w stałym stosunku zlecenia, jeŜeli
przedmiot sprawy wchodzi w zakres tego zlecenia, współuczestnik sporu, jak równieŜ rodzice,
małŜonek,

rodzeństwo

lub

zstępni

strony

oraz

osoby

pozostające

ze

stroną

w stosunku przysposobienia.
§ 2. Pełnomocnikiem osoby prawnej lub przedsiębiorcy, w tym nie posiadającego osobowości
prawnej, moŜe być równieŜ pracownik tej jednostki albo jej organu nadrzędnego. Osoba
prawna prowadząca, na podstawie odrębnych przepisów, obsługę prawną przedsiębiorcy,
osoby prawnej lub innej jednostki organizacyjnej moŜe udzielić pełnomocnictwa procesowego
- w imieniu podmiotu, którego obsługę prawną prowadzi - adwokatowi lub radcy prawnemu,
jeŜeli została do tego upowaŜniona przez ten podmiot.
§ 3. W sprawach o ustalenie ojcostwa i o roszczenia alimentacyjne pełnomocnikiem moŜe być
równieŜ przedstawiciel właściwego w sprawach z zakresu pomocy społecznej organu
jednostki samorządu terytorialnego oraz organizacji społecznej, mającej na celu udzielanie
pomocy rodzinie.
§ 4. W sprawach związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego pełnomocnikiem rolnika
moŜe być równieŜ przedstawiciel organizacji zrzeszającej rolników indywidualnych, której
rolnik jest członkiem.
§ 5. W sprawach związanych z ochroną praw konsumentów pełnomocnikiem moŜe być
przedstawiciel organizacji, do której zadań statutowych naleŜy ochrona konsumentów.
§ 6. W sprawach związanych z ochroną własności przemysłowej pełnomocnikiem twórcy
projektu wynalazczego moŜe być równieŜ przedstawiciel organizacji, do której zadań
statutowych naleŜą sprawy popierania własności przemysłowej i udzielania pomocy twórcom
projektów wynalazczych.”

