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Udzielanie
pełnomocnictw

Zdarzają się w życiu sytuacje, gdy z jakichś powodów chcemy, by daną sprawę załatwiła za nas
inna osoba. Np. nie ma nas w kraju, a sprzedajemy mieszkanie, wyprowadzamy się na drugi koniec
miasta, ale chcemy, by obecni lokatorzy naszego mieszkania mogli odebrać przesyłki polecone
adresowane do nas. W takich sytuacjach udzielamy pełnomocnictwa.
Czy wystarczy
sam podpis?

Forma pełnomocnictwa zależy od
formy czynności, jakiej ma dokonać
pełnomocnik. Dla przykładu umowa
sprzedaży domu musi być sporządzona w formie aktu notarialnego. Jeśli
chcemy, by taką umowę w naszym
imieniu podpisał ktoś inny, musimy
udać się do notariusza, by ten sporządził pełnomocnictwo w formie
aktu. Ale już w przypadku sprzedaży samochodu wystarczy, byśmy
przygotowali i podpisali pełnomocnictwo w zwykłej formie pisemnej
(wystarczy sam nasz podpis).

Co powinno zawierać
pełnomocnictwo?

Pełnomocnictwo pisemne nie jest
sformalizowane przez przepisy. Najważniejsze, by wynikało z niego,
kto, kogo i do czego upoważnia.
Naturalnie, im bardziej będzie ono
szczegółowe, tym będziecie Państwo – jako mocodawcy – bezpieczniejsi.

Czy można w czyimś
imieniu odbierać
przesyłki pocztowe?

Pełnomocnictwo
Ja, niżej podpisana Jadwiga Kowalska,
właścicielka samochodu marki Opel
Astra, nr rej. ABC 54321 (dalej zwany
„samochodem”), upoważniam Krystynę
Nowak, legitymującą się dowodem
osobistym seria XYZ numer 123456
do podpisania w moim imieniu umowy
sprzedaży samochodu na warunkach
i zasadach według uznania pełnomocnika.
lub
...do podpisania w moim imieniu umowy
sprzedaży samochodu Panu Ksaweremu
Rączce za cenę 25 000 zł.
Kraków, 23 lipca 2007 roku

Jadwiga Kowalska

sprzedaży ma w jej imieniu podpisać jej mama. Pełnomocnictwo dla
mamy – według prawa polskiego
– musi zostać sporządzone w formie
aktu notarialnego. Pani Anna może
takiego pełnomocnictwa udzielić
w Niemczech, u notariusza. Dodatkowo musi zostać stwierdzone,
że forma takiego pełnomocnictwa
jest zgodna z przepisami niemieckimi. Dokonywane jest to poprzez
przystawienie na dokumencie pełnomocnictwa odpowiedniej pieczęci, zwanej apostilą, lub przez inny
proces legalizacji – wszystko zależy
od tego, jaka procedura występuje
w danym kraju. Co ciekawe, jeżeli
np. udzielamy takiego pełnomocnictwa w USA, wystarczy zwykła
forma pisemna, ponieważ w Stanach
Zjednoczonych nie ma wymogu
aktu notarialnego dla sprzedaży
nieruchomości. Pamiętajmy jednak
o apostili! Takie pełnomocnictwo
musi być następnie w Polsce przetłumaczone na język polski przez
tłumacza przysięgłego.

Kiedy pełnomocnictwo
wygasa?

Dający pełnomocnictwo (moPrzepisy mówią, że przesyłki mogą
codawca) może je w każdej chwibyć odbierane, oprócz adresata, przez Przykład pełnomocnictwa do podpisania umowy sprzedaży samochodu.
li odwołać. W takiej sytuacji pełnomocnik musi zwrócić nam lub
osobę pełnoletnią zamieszkującą
z adresatem. W praktyce oznacza to, że list po- go, wypełnić odpowiedni druk i podpisać go w przynajmniej okazać dokument pełnomocniclecony zostanie wydany każdemu, kto skończył 18 obecności urzędnika pocztowego.
twa, abyśmy mogli na nim zaznaczyć, że został on odwołany. Wygasa ono również, gdy
lat i jest zameldowany pod naszym adresem. Aby
mocodawca bądź pełnomocnik zmarli, chyba
przesyłkę mogła odebrać osoba, która z nami nie Jak udzielić pełnomocnictwa,
że zostało w pełnomocnictwie ujęte, iż mimo
mieszka (nie jest u nas zameldowana), musimy będąc za granicą?
udzielić jej pełnomocnictwa pocztowego. Należy
Pani Anna przebywa w Niemczech. W Polsce śmierci mocodawcy pełnomocnictwo jest nadal
w takiej sytuacji udać się do urzędu pocztowe- posiada mieszkanie, które chce sprzedać. Umowę aktualne.

27

