Toruń, dnia …………………

PEŁNOMOCNICTWO
Upoważniam adwokata dr hab. Konrada Zacharzewskiego
prowadzącego Kancelarię Adwokacką w Toruniu (87-100) przy ulicy Batorego 5
do reprezentowania mnie w sprawie o …………
z udziałem/przeciwko………………
i w ramach tego do
• żądania informacji, w tym w ramach dostępu do informacji publicznej
• żądania oraz składania reklamacji, skarg, wniosków, ofert oraz odpowiedzi na oferty
• wiążącego wzywania do składania wyjaśnień oraz określenia zajmowanego stanowiska
• wiążącego wzywania do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych
• wiążącego wzywania do zapłaty oraz do spełniania świadczeń niepieniężnych
• wiążącego wzywania oraz składania oświadczeń woli każdego rodzaju, także w toku prowadzonych
postępowań cywilnych, karnych oraz administracyjnych
• wiążącego składania i odbierania oświadczeń woli oraz oświadczeń wiedzy
• wiążącego podpisywania, doręczania i odbioru wszelkich dokumentów oraz składania oświadczeń
elektronicznych
oraz do
• reprezentowania przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym oraz Trybunałem Konstytucyjnym
• reprezentowania przed sądami arbitrażowymi i polubownymi oraz przed mediatorami
• reprezentowania przed organami administracji publicznej wszystkich instancji
• reprezentowania przed sądami administracyjnymi, nie wyłączając Naczelnego Sądu Administracyjnego
• reprezentowania przed organami ścigania oraz wszelkimi służbami mundurowymi i państwowymi
• negocjowania ugody oraz zawarcia ugody
w sprawach związanych z wykonaniem tego pełnomocnictwa.
Pełnomocnictwo upoważnia Pełnomocnika do dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie
okażą się albo mogą okazać się wymagane i niezbędne (skuteczne) w celu jego wykonania przez Pełnomocnika.
W razie wątpliwości pełnomocnictwo należy interpretować rozszerzająco (jako pełnomocnictwo ogólne).
Pełnomocnictwo ma charakter najszerszego dopuszczalnego przez obowiązujące prawo (ogólnego)
pełnomocnictwa materialnego oraz procesowego w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego
(wraz z postępowaniem egzekucyjnym, wieczystoksięgowym, a także na podstawie odrębnych ustaw
postępowaniem restrukturyzacyjnym i upadłościowym), kodeksu postępowania karnego (wraz z postępowaniem
w sprawach o wykroczenia i wykonawczym) oraz kodeksu postępowania administracyjnego (wraz z
postępowaniem egzekucyjnym w administracji i egzekucyjnym podatkowym oraz w zakresie spraw
budowlanych i związanych z obrotem nieruchomościami, a także związanych z każdą sprawą z zakresu działania
administracji publicznej).
Pełnomocnictwo upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.
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