
Przedstawicielstwo 



Różne formy „pomocnictwa” przy dokonywaniu czynności 

prawnych 

 Zastępstwo bezpośrednie (przedstawicielstwo) 

 

 Zastępstwo pośrednie 

 

 Posłaniec 

 

 Organ osoby prawnej  

 

 Osoba faktycznie pomagająca przy dokonywaniu czynności prawnej 



Pojęcie  i rodzaje przedstawicielstwa 

 

 

działanie  

w imieniu osoby reprezentowanej  

oraz  

na jej rachunek 

 

 

przedstawicielstwo ustawowe                         pełnomocnictwo 



Przesłanki skuteczności przedstawicielstwa 

 istnienie stosunku umocowania 

 przy przedstawicielstwie ustawowym 

 przy pełnomocnictwie (problem zakresu umocowania) 

 

 występowanie w roli przedstawiciela (ujawnienie charakteru swojego działania) 

 

 czynność prawna może być dokonana przez przedstawiciela! 

 

 zdolność do czynności prawnych 

 Przy przedstawicielstwie ustawowym 

 Przy pełnomocnictwie- art.100 kc 

 

 wskazanie osoby reprezentowanej 

 

 działanie w granicach umocowania 

 problem tzw. falsus procuratora (rzekomego pełnomocnika) – art. 103-104 kc 



Udzielenie pełnomocnictwa 

 charakter prawny pełnomocnictwa 

 jednostronna czynność prawna mocodawcy 

 wybór pełnomocnika 

 problem zdolności do czynności prawnych 

 kilku pełnomocników (pełnomocnictwo rozłączne – jako zasada – zob. art. 107 KC)  

 forma pełnomocnictwa 
 co do zasady dowolna 

 wyjątek: 
 pełnomocnictwo ogólne 

 gdy czynność, do której umocowany jest pełnomocnik wymaga formy szczególnej pod rygorem nieważności 

 prokura 

 problem momentu udzielenia pełnomocnictwa 

 treść pełnomocnictwa (zakres umocowania) 
 pełnomocnictwo ogólne 

 pełnomocnictwo rodzajowe 

 pełnomocnictwo szczególne 

 prokura 

 



Pełnomocnik, jako druga strona czynności prawnej 

 problem tzw. czynności z „samym sobą” – art. 108 KC 

 Gdy pełnomocnik jest drugą stroną czynności prawnej 

 Gdy pełnomocnik reprezentuje obie strony czynności prawnej 

 

 co do zasady zakazane, chyba że: 

 taka możliwość wynika z treści pełnomocnictwa 

 w danej sytuacji wyłączona jest możliwość naruszenia 

interesów pracodawcy 

 



Działanie pełnomocnika 

 problem obowiązku działania pełnomocnika na rzecz mocodawcy 

 

 problem osobistego działania 

 możliwość ustanowienia tzw. substytuta (art. 106 kc) 

 

 czynność dokonana przez pełnomocnika a wady oświadczeń woli  oraz ocena tzw. 

„dobrej wiary” 



Stosunek będący podstawą pełnomocnictwa 

 Tzw. stosunek podstawowy (wewnętrzny) 

 np. umowa o pracę, umowa zlecenia 

 Istota  

 Stosunek pomiędzy pełnomocnikiem a mocodawcą wyjaśniający sens 
udzielenia pełnomocnictwa oraz ewentualnie nakładający na pełnomocnika 
obowiązek działania 

 

 stosunek podstawowy a stosunek pełnomocnictwa 

 Co do zasady stosunek pełnomocnictwa jest odrębny i niezależny od 
stosunku zewnętrznego 
 Wyjątek: 

 Art.. 106 kc 

 Art. 101 kc 

 

 



Prokura – tzw. pełnomocnictwo handlowe 

 art. 1091 – 1098 kc 

 rodzaj pełnomocnictwa szczególny pod względem: 

 podmiotu, który może go udzielić – art. 109 1 

 

 zakresu umocowania : czynności sądowe i pozasądowe, jakie są związane z 
prowadzeniem przedsiębiorstwa  
 art. 1091 kc 

 art.1093 kc 

 art.1095 kc 

 

 formy  

 obowiązku ujawnienia 
 

 osoby prokurenta 

  osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych 

  obowiązek osobistego działania (zob. art. 1096 kc) 



Wygaśnięcie pełnomocnictwa 

 Upływ terminu, na który ustanowiony został pełnomocnik 

 Dokonanie czynności objętej pełnomocnictwem 

 Wygaśnięcie stosunku podstawowego 

 Odwołanie pełnomocnictwa przez mocodawcę (art. 101 par. 1 kc) 

 Śmierć mocodawcy lub pełnomocnika 

 Zrzeczenie się pełnomocnictwa przez pełnomocnika 

 Utrata zdolności do czynności prawnych przez pełnomocnika 



Pytania podsumowujące - przedstawicielstwo 

1. Scharakteryzuj, na czym może polegać „pomocnictwo” przy dokonywaniu czynności 

prawnych. 

2. Istota przedstawicielstwa 

3. Źródła przedstawicielstwa 

4. Scharakteryzuj przesłanki skuteczności działania przedstawiciela 

5. Na czym polega udzielenie pełnomocnictwa? Co to za czynność prawna? 

6. Forma pełnomocnictwa. 

7. Rodzaje pełnomocnictwa (pełnomocnictwo ogólne, rodzajowe, szczególne i prokura) 

8. Co to znaczny, że pełnomocnik jest drugą stroną czynności prawnej? Czy może 

dokonywać takie czynności ? 

9. Czy pełnomocnik ma obowiązek działania na rzecz mocodawcy? 

10. Czy pełnomocnik może ustanowić dla siebie zastępcę (substytuta)? 

11. Jakie znaczenie dla czynności prawnej dokonanej przez pełnomocnika ma fakt, że działa 

on pod wpływem pewnych wad oświadczeń woli (np. błędu), albo że pozostaje w złej 

wierze? 

12. Co to jest tzw. stosunek będący podstawą pełnomocnictwa? Jaka jest jego relacja do 

stosunku pełnomocnictwa? 

13. Co to jest prokura? Jak się ją ustanawia i do czego zawiera umocowanie? 

14. Sposób działania prokurenta. 

15. Wygaśnięcie pełnomocnictwa. 

 

 


