VOLLMACHT
Pelnomocnictwo

Name, Vorname/ Nazwisko, imie:
Geburtstagsdatum/ Data urodzenia:
Anschrift/ Adres zamieszkania:
- nachfolgend Vollmachtgeber genannt –
zwany dalej upowazniajacym

bevollmächtigt hiermit/ upowaznia:

Firma/ Firme
Name/Nazwisko:
Anschrift/ Adres firmy

Pro Juris Rechtsanwaltskanzlei
Frau Rechtsanwältin Jessica Korczykowski
Overfeldweg 34, 51371 Leverkusen
- nachfolgend Bevollmächtigter genannt –
zwanym dalej pelnomocnikiem

wegen/w sprawie: __________________________________________________
Die Vollmacht erstreckt sich auf:

Pelnomocnictwo obejmuje:

wszelkie postępowania sadowe na podstawie §62FGO, §81f.
ZPO, §§302, 374 StPO, §67 VwGO i §73 SGG we wszystkich
instancjach, jak i wszelkiego rodzaju postępowania
pozasądowe.
Sie erstreckt sich insbesondere auf folgende Befugnisse:
Upoważnienie przede wszystkim obejmuje:
1. Außergerichtliche Vertretung, Abgabe und Entgegen1. Reprezentacje pozasądowa, prawo do skladania i
nahme von Willenserklärungen und Vornahme
odebrania oświadczeń oraz deklaracji, tworzenie,
gegenseitiger Geschäfte, insb. Begründung und
zawieranie i rozwiazywanie umów, wystepowanie z
Aufhebung von Vertrags-verhältnissen sowie die
roszczeniami przeciwko osobom, które pepełniły czyn
Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger,
niedozwolony, właścicielom samochodu i jego
Fahrzeughalter und deren Versicherer, Akteneinsicht
ubezpieczycielom, prawo wglądu do akt.
2. Vertretung vor sämtlichen Behörden, Finanzbehörden
2. Reprezetacje przed wszelkimi instytucjami panstwowymi
und -gerichten, Verwaltungs- und Sozialgerichten sowie
oraz urzędami, w tym urzędem skarbowym i sądami
deren Vorverfahren.
finansowymi, sądami administracyjnymi oraz socjalnymi,
na wszystkich etapach postepowania sadowego.
3. Vertretung vor den Arbeitsgerichten.
3. Reprezentacje przed sądem pracy.
4. Vertretung im Insolvenzverfahren über das Vermögen
4. Reprezentacje w postępowaniu upadlosciowym i w
des Gegners und in Freigabeprozessen auch als Nebenpostępowaniu odblokowawczym, również jako
intervenient.
interwenient uboczny.
alle Verfahren u.a. gemäß §62FGO, §81f. ZPO, §§302, 374
StPO, §67 VwGO und §73 SGG und in allen Instanzen, als
auch Vollmacht zur außergerichtlichen Vertretung aller Art.

5.

Verteidigung und Vertretung in Bußgeld- und
5.
Strafsachen, einschl. deren Vorverfahren auch für den
Fall der Abwesenheit sowie als Nebenkläger, Vertretung
gem. §411 Abs. 2 StPO mit ausdrücklicher
Ermächtigung gem. §233 Abs. 1 und §234 StPO:
Vertretung in sämtlichen Strafvollzugsangelegenheiten,
Strafanträge zu stellen und zurückzunehmen sowie die
Zustimmung gem. §153 und §153a StPO zu erteilen;
Entschädigungsanträge nach dem StrEG zu stellen.

6.

Vertretung vor den Familiengerichten sowie Abschluss
von Vereinbarungen über Scheidungsfolgen und
Stellung von Anträgen auf Erteilung von Renten- und
sonstigen Versorgungsauskünften; alle Neben- und
Folgeverfahren z.B. Arrest und einstweilige Verfügung,
Kostenfestsetzung, Zwangsvollstreckung einschl. der
aus ihr erwachsenden besonderen Verfahren,
Zwangsversteigerung und -verwaltung und
Hinterlegungsverfahren.
7. Vertretung im privaten und gesetzlichen Schlichtungsund Einigungsstellenverfahren
8. Entgegennahme und Bewirken von Zustellungen und
sonstigen Mitteilungeneinlegung, Rücknahme von
Rechtsmitteln sowie Verzicht auf solche, Erhebung und
Rücknahme von Widerklagen auch in Ehesachen
9. Beilegung eines Rechtsstreits oder außergerichtlicher
Verhandlungen durch Vergleich, sonstige Einigung,
Verzicht oder Anerkenntnis
10. Empfangnahme und Freigabe von Geld, Wertsachen,
Urkunden und Sicherheiten, insb. des
Streitgegenstandes, von Kautionen, Entschädigungen
und der vom Gegner von der Justizkasse oder anderen
Stellen zu erstattenden Kosten und notwendigen
Auslagen
11. Übertragung der Vollmacht ganz oder teilweise auf
andere. Die entstehenden Kosten trägt der
Unterzeichnende

Obrone i reprezentacje w sprawach karnych i
zagrożonych karą grzywny, zarowno w postępowaniu
wstępnym/przygotowawczym, również pod nieobecnosc
przeciwnika oraz w roli oskarżyciela posiłkowego,
zastępstwo na podstawie § 411 Abs. 2 StPO z wyraźnym
upoważnieniem z §233 Abs. 1 i §234 StPO, zastępstwo
na etapie wykonywania kary, wnoszenia i wycofania
wniosku o wszczęcie postępowania karnego, jak i
wyrażania zgody zgodnie z §153 i §153a StPO; ponadto
złożenie wniosku o odszkodowanie na podstawie StrEG.
6. Reprezentacje przed sądem rodzinnym, jak i zawieranie
umów okołorozwodowych, skladanie wniosków w
sprawach emerytalnych i rentowych, wszelkie
postępowania powiązanie i następcze, np. sądowe
zabezpieczenie mienia i tymczasowe rozporządzenia,
ustalanie kosztów sądowych, postepowanie egzekcyjne
łącznie z dalszymi powiazanymi postępowaniami, jak
rowniez przymusowe licytacje komornicze i zarządzenia
o złożeniu przedmiotow do depozytu sądowego.
7. Rerezentacje w prywatnych i ustawowych
postępowaniach rozjemczych i arbitrażowych.
8. Skladanie i odebranie doręczeń oraz prawo do wnoszenia
i wycofywania środków prawnych, jak zrzekanie się ich,
skladanie i wycofywanie pozwow wzajemnych, również
w sprawach małżeńskich.
9. Uprawnienie do zakończenia sporów prawnych, zarowno
sadowych jak i pozasądowych poprzez m.in. zawarcie
ugody, porozumień, zrzeknanie sie lub uznanie roszczen.
10. Odbiór i obrót pieniędzmi, kosztownościami,
dokumentami i zabezpieczeniami, a przede wszystkim
przedmiotami skargi, kaucjami, odszkodowaniami i
kosztami które ponosi przeciwnik, jak rowniez kasa
sądowa i koniecznymi wydatkami.
11. Prawo do przeniesienia pełnomocnictwa w całości lub
częściowo na innych. Powstające z tym koszta ponosi
upowazniajacy.

Soweit Zustellungen statt an den Bevollmächtigten auch W przepadku prawa do doreczen zarowno
an die Partei unmittelbar zulässig sind, bitte ich diese nur upowazniajacego, jak rowniez pelnomocnika, prosi sie o
an den Bevollmächtigten zu bewirken
dokonywanie doręczen tylko i wyłącznie pełnomocnikowi.

Leverkusen, den
Ort, Datum/miejsce, data
…………….............................................................
Unterschrift Vollmachtgeber/podpis upowazniajacego

