dnia ……………….…

this ........ of ...................

PEŁNOMOCNICTWO

POWER OF ATTORNEY

………………….. z siedzibą w ……………………………….,
(dalej zwana Mocodawcą) udziela pełnomocnictwa
radcy
prawnemu
Wojciechowi
Podlewskiemu
prowadzącemu Kancelarię Radcy Prawnego z
siedzibą w Gdańsku przy ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk,
Polska, do reprezentowania Mocodawcy przed
wszelkimi polskimi urzędami lub instytucjami, polskimi
sądami cywilnymi lub administracyjnymi wszystkich
instancji, w tym również przed Sądem Najwyższym lub
Naczelnym Sądem Administracyjnym, we wszystkich
postępowań administracyjnych, a ponadto w
postępowaniach
cywilnych,
procesowych
lub
nieprocesowych, w szczególności w sprawach o
zapłatę lub w sprawach o roszczenia niepieniężne, jak
również we wszystkich innych sprawach, które są lub
mogą być, teraz, bądź w przyszłości, przedmiotem
postępowania przed wyżej wskazanymi sądami, a
których stroną jest lub może być Mocodawca,
niezależnie od charakteru jego uczestnictwa w takim
postępowaniu, w szczególności niezależnie od tego ,
czy w danym postępowaniu Mocodawca jest lub
może być powodem, wnioskodawcą, pozwanym lub
innym uczestnikom postępowania.

Know all men by these presents that .................................
limited a company with its registered office in ..................
...................................,
.............................,
....................................., (hereinafter called the “Grantor”),
has made, constituted and appointed and does hereby
make, constitute and appoint legal counsel Mr. Wojciech
Podlewski of Legal Office in Gdansk 80-172, Trzy Lipy
Street No. 3, Poland, its true and lawful attorney of the
Grantor for it and its name , place and stead and on its
behalf to represent the Grantor at all and any Polish
authorities
and/or
institutions,
Polish
civil
and
administrative courts of all instances, particularly
including the Supreme Court and the Head
Administrative Court , in administrative proceeding , and
furthermore all trial or non-trial proceedings, in particular
in case for payment and/or in cases for non-monetary
claims as well as in any other cases that presently or in
future, are or may be the subject of the proceedings
before the abovementioned courts which proceedings
the Grantor is or may be a party thereto, independently
of the character of his participation in such proceedings,
especially whether the Grantor is or may be a plaintiff,
applicant, defendant or other participant in the
proceedings.

Niniejsze pełnomocnictwo obejmuje umocowanie do
zastępowania Mocodawcy w pełnym zakresie
opisanym w art. 91 kodeksu postępowania cywilnego,
a ponadto do zawierania pozasądowych ugód,
których przedmiotem będą spory rozpatrywane w
wyżej wskazanych postępowaniach sądowych, a
także upoważnienie do odbioru zasądzonych lub
inaczej przyznanych w wyniku wyżej wspomnianych
postępowań lub ugód należności pieniężnych
Mocodawcy.

This power of attorney includes the authorization for
representation of the Grantor in the full scope described
in art. 91 of the Polish civil procedure code, and
furthermore power for entering into a non-court
settlements agreements regulating the claim being a
subject of the above indicated court proceedings, as
well as the authorisation of each of the here appointed
attorney for collecting the money adjudged or otherwise
granted to the Grantor in result of the said court
proceedings and/or settlements.

Pełnomocnictwo to upoważnia również do odbioru
przeznaczonej dla Mocodawcy korespondencji w
sprawach
będących
przedmiotem
niniejszego
pełnomocnictwa.

The holder of this power of attorney is also authorized to
receive correspondence in the matters subject to the
present power of attorney.

podpis

signature

