
 

 

Rechtsanwältin Aktenzeichen: ___________ 

Aleksandra Wlodarczyk-Zimny,  

Birkenstr. 47-48, 28195 Bremen 
Tel.: 0049 (0)421 – 69 66 11-0 

Fax: 0049 (0)421 – 69 66 11-66 
E-Mail : kontakt@rechtsanwalt-deutschland-polen.de 

E-Mail : kontakt@adwokat-niemcy-polska.pl 

 

wird in Sachen  
 

___________________________________________________________________________ 
 

wegen  
 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Vollmacht gemäß §§ 81 ff. ZPO, 67 VwGO und 302, 374 StPO erteilt. 
 

Diese Vollmacht erstreckt sich insbesondere auf folgende Befugnisse: 
 

1. Außergerichtliche Interessenwahrnehmung. 

2. Verteidigung und Vertretung in Bußgeldsachen und Strafsachen in allen Instanzen, einschließlich 

der Vorverfahren, auch für den Fall der Abwesenheit sowie als Nebenkläger. Vertretung gemäß 

§ 411 II StPO und mit ausdrücklicher Ermächtigung auch gemäß §§ 233 I, 234 StPO, Vertretung 

in sämtlichen Strafvollzugs- und Strafvollstreckungsangelegenheiten. 

3. Strafanträge zu stellen und zurückzunehmen sowie die Zustimmung gemäß §§ 153 und 153 a 

StPO zu erteilen, Entschädigungsanträge nach dem StrEG zu stellen. 

4. Prozeßführung in allen Instanzen der Zivil-, Finanz- und Arbeitsgerichtsbarkeit. 

5. Prozeßführung in Verwaltungsverfahren (insbes. Widerspruchsverfahren) und 

Verwaltungsprozessen (§ 67 VwGO) und vor den Sozialgerichten in allen Instanzen, 

Antragstellung bei der Verwaltungsbehörde, Abschluß öffentlich-rechtlicher Verträge. 

6. Empfangnahme und Freigabe von Geld, Wertsachen, Urkunden und Sicherheiten, insbesondere 

des Streitgegenstandes und der vom Gegner, von der Justizkasse oder anderen Stellen zu 

erstattenden Kosten. 

7. Entgegennahme von Zustellungen und sonstigen Mitteilungen, Einlegung und Rücknahme von 

Rechtsmitteln sowie Verzicht auf solche, Erhebung und Rücknahme von Klagen und 

Widerklagen. 

8. Beseitigung des Rechtsstreits (auch außergerichtlich) durch Vergleich, Verzicht, Anerkenntnis 

oder Erledigungserklärung. 

9. Vertretung vor den Familiengerichten gemäß § 78 ZPO sowie Abschluß von Vereinbarungen 

über Scheidungsfolgen und Stellung von Anträgen auf Erteilung von Renten- und sonstigen 

Versorgungsauskünften. 

10. Vertretung in Insolvenzverfahren und in Freigabeprozessen sowie als Nebenintervenient. 

11. Alle Nebenverfahren, z. B. Arrest und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzung, 

Zwangsvollstreckung einschließlich der aus ihr erwachsenden besonderen Verfahren, 

Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung sowie Hinterlegungsverfahren. 

12. Abgabe und Entgegennahme von Willenserklärungen (z. B. Kündigungen). 

13. Übertragung der Vollmacht (Untervollmacht) ganz oder teilweise auf andere. 

 

…………….., den .....................    ______________________ 
 Unterschrift 

 

 

Soweit Zustellungen statt an den Bevollmächtigten auch an die Partei 

unmittelbar zulässig sind (z. B. § 16 FGG, § 8 VwZG), bitte ich diese nur 

an meinen Bevollmächtigten zu bewirken. 

mailto:kontakt@adwokat-niemcy-polska.pl


 

 

Rechtsanwälten/innen Aktenzeichen: ___________ 

Aleksandra Wlodarczyk-Zimny 

Birkenstr. 47-48, 28195 Bremen 
Tel.: 0049 (0)421 – 696611-0 

Fax: 0049 (0)421 – 696611-66 
E-Mail kontakt@rechtsanwalt-deutschland-polen.de 

E-Mail kontakt@adwokat-niemcy-polska.pl 

 

 

w sprawie  
 

___________________________________________________________________________ 
 

o 

___________________________________________________________________________ 
 

Pełnomocnictwo na mocy §§ 81 ff. ZPO, 67 VwGO und 302, 374 StPO. 
 

Powyższe pełnomocnictwo obejmuje szczególnie następujące czynności: 
 

1. Pozasądowa reprezentacja prawna 
 

2. Obrona  i  reprezentacja  w  postępowaniu  zagrożonym  grzywną, w postępowaniu karnym 

wszystkich instancji, włącznie z postępowaniem  wstępnym, pod nieobecność również jako 

oskarżyciel posiłkowy. Reprezentacja na mocy § 411 II StPO i ze szczególnym upoważnieniem 

również  na  mocy  §§ 233 I, 234 StPO, pełnomocnictwo we wszystkich sprawach egzekucji kary. 
 

3. Stawianie  i wycofywanie  wniosków o ściganie sprawcy jak i wyrażanie zgody na mocy §§ 153 i 

153a StPO, stawianie wniosków o odszkodowanie. 
 

4. Prowadzenie procesów przed sądami cywilnymi i pracy wszystkich instancji. 
 

5. Reprezentacja w  postępowaniu administracyjnym (szczególnie w postępowaniu odwoławczym) 

prowadzenie procesów  przed  sądami administracyjnymi (§ 67 VwGO) i socjalnymi wszystkich 

instancji, składanie urzędowych  wniosków  i  zawieranie umów publiczno-administracyjnych. 
 

6. Odbiór i  wydawanie pieniędzy i innych przedmiotów wartościowych, dokumentów, zabezpieczeń 

szczególnie  przedmiotu  sporu  jak i koniecznych do zwrotu kosztów od strony przeciwnej oraz 

kasy urzędów wymiaru sprawiedliwosci i innych.  
 

7. Odbiór doręczeń i innych informacji, składanie i  wycofywanie środków prawnych jak również 

ich zrzeczenie się, składanie i wycofywanie powództw i powództw wzajemnych. 
 

8. Zakończenie sporu prawnego (również pozasądowego) drogą zawarcia ugody, zrzeczenia się, 

uznania, oświadczenie o załatwieniu. 
 

9. Reprezentacja przed sądami rodzinnymi na mocy § 78 ZPO jak i zawarcie porozumienia w 

sprawach  wynikających  ze skutków rozwodu i stawianie wniosków o udzieleni informacji w 

sprawach rentalnych i innych środków zabezpieczających. 
 

10. Reprezentacja w postępowaniu upadłościowym, o wydanie i jako interwenient uboczny. 
 

11. Wszystkie postępowania uboczne np. o sądowe zajęcie mienia, o postanowienie tymczasowe, o 

ustalenie kosztów sądowych, postępowanie egzekucyjne włącznie z wynikającymi z niego 

szczególnymi postępowaniami o licytację przymusową, o egzekucję przymusową, jak i sądowe 

zdeponowanie. 
 

12. Składanie i przyjmowanie oświadczeń woli ze skutkiem dla reprezentowanego. 
 

13. Udzielanie pełnomocnictwa w substytucji częściowo lub całkowicie osobom trzecim. 

 

 

.........................., dn.........................                                                     __________________________ 

Soweit Zustellungen statt an den Bevollmächtigten auch an die Partei 

unmittelbar zulässig sind (z. B. § 16 FGG, § 8 VwZG), bitte ich diese nur 

an meinen Bevollmächtigten zu bewirken. 
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