Rechtsanwalt Andreas Martin, Chausseestr. 79, 17321 Löcknitz

Vollmacht
wird hiermit in Sachen (w sprawie) ………………………….………………………………………..
wegen …………………………………………………….
Rechtsanwalt Andreas Martin, Chausseestr. 79, 17321 Löcknitz
Vollmacht erteilt
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

zur Prozessführung (u. a. nach §§ 81 ff ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhebung und
Zurücknahme von Widerklagen;
zur Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen, zum Abschluss von
Vereinbarungen über Scheidungsfolgen sowie zur Stellung von Anträgen auf Erteilung von
Renten- und sonstigen Versorgungsauskünften;
zur Vertretung und Verteidigung in Strafsachen und Bußgeldsachen (§§ 302, 374 StPO)
einschließlich der Vorverfahren sowie (für den Fall der Abwesenheit) zur Vertretung nach § 411 II
StPO und mit ausdrücklicher Ermächtigung auch nach §§ 233 I, 234 StPO, zur Stellung von Strafund anderen nach der Strafprozessordnung zulässigen Anträgen und von Anträgen nach dem
Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen, insbesondere auch für das
Betragsverfahren;
zur Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art
(insbesondere in Unfallsachen zur Geltendmachung von Ansprüchen gegen Schädiger,
Fahrzeughalter und deren Versicherer);
zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe und Entgegennahme
von einseitigen Willenserklärungen (z. B. Kündigungen) im Zusammenhang mit der oben unter
„wegen…“ genannten Angelegenheit.
die Vertretung vor Verwaltungs-, Sozial- und Finanzbehörden und – Gerichten.
die Vertretung vor den Arbeitsgerichten.
Vertretung im privaten und gesetzlichen Schlichtungsverfahren.
Vertretung im Insolvenzverfahren über das Vermögen des Gegners und in Freigabeprozessen
sowie als Nebenintervenient.

Die Vollmachtgilt für alle Instanzen und erstreckt sich auch auf Neben- und Folgeverfahren aller Art
(z. B. Arrest und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzungs-, Zwangsvollstreckungs-, Interventions-,
Zwangsversteigerungs-, Zwangsverwaltungs- und Hinerlegungsverfahren sowie Insolvenzverfahren).
Sie umfasst insbesondere die Befugnis, Zustellungen zu bewirken und entgegenzunehmen, die
Vollmacht ganz oder teilweise auf andere zu übertragen (Untervollmacht), Rechtmittel einzulegen,
zurückzunehmen oder auf sie zu verzichten, den Rechtsstreit oder außergerichtliche Verhandlungen
durch Vergleich, Verzicht oder Anerkenntnis zu erledigen, Geld, Wertsachen und Urkunden,
insbesondere auch den Streitgegenstand und die von dem Gegner, von der Justizkasse oder von
sonstigen Stellen zur erstattenden Beträge entgegenzunehmen sowie Akteneinsicht zu nehmen. Die
Vollmacht umfasst auch die Entgegennahme von Fremdgeld für den Mandanten.
________________________
Ort, Datum

___________________
Unterschrift
Udziela pełnomocnictwa
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1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

do prowadzenia procesu (między innymi art. 81 ZPO) łącznie z prawem do
wniesienia i cofnięcia skargi;
do złożenia wniosku w sprawach rozwodowych i w sprawach będących następstwem
spraw rozwodowych, do zakończenia układów nad sprawą rozwodową i jej
konsekwencjami, jak również składania wniosków o przyznanie renty i innych
świadczeń alimentacyjnych;
do reprezentowania i obrony w sprawach karnych i sprawach w zakresie grzywny
(art. 302, 374 StPO) włącznie z postępowaniami wstępnymi, jak również (w
przypadku nieobecności) do reprezentowania na podstawie art. 411 II StPO i z
wyraźnym upoważnieniem według art. 233 I, 234 StPO do składania dopuszczalnych
wniosków w postępowaniu karnym i innym postępowaniu przewidzianym w
kodeksie postępowania karnego i do składania wniosków na podstawie ustawy
dotyczącej odszkodowań za skutki przestępstw;
do reprezentowania w innych postępowaniach i przy rokowaniach pozasądowych
wszelkiego rodzaju (w szczególności w wypadku do dochodzenia roszczeń przeciw
sprawcy szkody, posiadaczowi pojazdu i ich ubezpieczających);
do zawiązywania i znoszenia stosunków umownych oraz do składania i
przyjmowania jednostronnych oświadczeń woli (na przykład wypowiedzenia) w
związku z wyżej wymienionym sprawami;
do reprezentowania przed Urzędem Administracyjnym, Socjalnym, urzędami
skarbowymi oraz sądami;
do reprezentowania przed sądami pracy;
do reprezentowania w postępowaniu rozjemczym w sprawach prywatnych i
ustawowych;
do reprezentowania w postępowaniu upadłościowym dotyczącym majątku strony
przeciwnej, dotyczącym wydania oraz jako interwenient uboczny.

Pełnomocnictwo dotyczy wszystkich instancji i dotyczy postępowań pobocznych i będących skutkiem
sprawy głównej wszelkiego rodzaju (na przykład areszt i zarządzenie tymczasowe, ustalenie kosztów,
egzekucji przymusowej, interwencji, przymusu licytacyjnego, przymusu administracyjnego i złożenia
do depozytu, jak również postępowanie egzekucyjne).
Pełnomocnictwo obejmuje w szczególności upoważnienie do doręczania i odbierania dokumentów, do
udzielania pełnomocnictwa substytucyjnego w całości lub części, stosowania środków prawnych,
wycofywania ich lub rezygnowania z nich, upoważnienie do pozasądowych rokowań w sporach
prawnych i umocowanie do zawierania ugód, zrzekanie się albo uznawanie roszczeń, pieniędzy,
rzeczy wartościowych i dokumentów, w szczególności także przedmiotu sporu i tych pochodzących
od przeciwnika, uprawnienie do przyjmowania kwot z kasy sądowej lub z innych miejsc, jak również
prawo wglądu do akt.
Pełnomocnictwo obejmuje również przyjęcie wierzytelności klienta od osoby trzeciej.
……………………………….
Miejsce, data

…………………………..
Podpis

