Vollmacht

Pełnomocnictwo

Dem Rechtsanwalt Rajmund Niwinski,
Grafenberger Allee 120, 40237 Düsseldorf

Adwokatowi Rajmund Niwinski
Grafenberger Allee 120, 40237 Düsseldorf

wird hiermit Vollmacht erteilt in Sachen

zostaje udzielone pełnomocnictwo w sprawie

___________________________________________

_______________________________________________

./.

./.

____________________________________

_______________________________________

wegen Ansprüche wegen Mängel u.a.

dotyczącej : Roszczenia reklamacyjne i inne

1. zur Prozessführung (u.a. nach §§ 81 ff. ZPO) einschließlich der Befugnis zur Erhebung und Zurücknahme von Widerklagen,

1. do prowadzenia spraw sądowych (między innymi: §§ 81
ff. ZPO) łącznie z upoważnieniem do wnoszenia oraz wycofywania powództw wzajemnych,

2. zur Antragstellung in Scheidungs- und Scheidungsfolgesachen, zum Abschluss von Vereinbarungen über
Scheidungsfolgen sowie zur Stellung von Anträgen auf
Erteilung von Renten- und sonstigen Versorgungsauskünften,

2. do składania wniosków w sprawach rozwodowych i w
sprawach wynikających ze skutków rozwodu, zawierania
porozumień dotyczących skutków rozwodu oraz do składania wniosków o udzielenie informacji dotyczącej rent i innych
środków utrzymania,

3. 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, mit ausdrücklicher
Ermächtigung auch nach §§ 233 I, StPO sowie mit
ausdrücklicher Ermächtigung zur Empfangnahme von
Ladungen nach § 145 a III StPO, zur Stellung von
Straf- und anderen nach der Strafprozessordnung
zulässigen Anträgen und von Anträgen nach dem Gesetz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaßnahmen,

3. do reprezentowania i obrony w sprawach karnych i w
sprawach zagrożonych karą grzywny (§§ 302, 374 StPO),
włącznie z postępowaniem wstępnym oraz (w razie nieobecności) z reprezentacją wg § 411 StPO na mocy wyraźnego upoważnienia wg § 233 I StPO oraz z wyraźnym upoważnieniem do odbioru wezwań wg § 145 a III StPO, do
składania wniosków o ściganie sprawcy przestępstwa oraz
innych wniosków prawa karnego procesowego i wniosków
uregulowanych w ustawie o odszkodowaniu za użycie środków ścigania karnego,

4. zur Vertretung in sonstigen Verfahren und bei außergerichtlichen Verhandlungen aller Art (insbesondere
in Unfallsachen zur Geltendmachung von Ansprüchen
gegen Schädiger, Fahrzeughalter und deren Versicherer),

4. do reprezentacji w pozostałych postępowaniach oraz
wszelkiego rodzaju negocjacjach pozasądowych (w szczególności do dochodzenia roszczeń od sprawcy szkody,
posiadacza pojazdu i ich ubezpieczycieli w sprawach wynikających z wypadków),

5. zur Begründung und Aufhebung von Vertragsverhältnissen und zur Abgabe von einseitigen Willenserklärungen (z.B. Kündigungen).

5. do ustanawiania i rozwiązywania stosunków umownych
oraz do składania i odbierania oświadczeń woli (np. wypowiedzeń).

Die Vollmacht gilt für alle Instanzen und erstreckt sich
auch auf Neben- und Folgeverfahren aller Art (z.B.
Arrest und einstweilige Verfügung, Kostenfestsetzungs-,
Zwangsvollstreckungs-,
Interventions-,
Zwangsversteigerungs-,
Zwangsverwaltungsund
Hinterlegungsverfahren sowie Insolvenz- und Vergleichsverfahren über das Vermögen des Gegners).
Sie umfasst insbesondere die Befugnis, Zustellungen
zu bewirken und entgegenzunehmen, die Vollmacht
ganz oder teilweise auf andere zu übertragen (Untervollmacht), Rechtsmittel 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 zu erstattenden Beiträge
entgegenzunehmen.

Pełnomocnictwo dotyczy postępowania we wszystkich instancjach oraz rozciąga się na wszelkiego rodzaju postępowania uboczne, pośrednie i następujące (np. zabezpieczenie mienia i zarządzenie natychmiastowe; postępowania
dot. ustalenia kosztów, egzekucyjne, interwencyjne, przymusowe licytacyjne, przymusowe zarządzające, dot. depozytu sądowego, dot. upadłości kontrahenta). Pełnomocnictwo obejmuje przede wszystkim upoważnienie do doręczeń i
odbierania doręczeń, przeniesienia pełnomocnictwa w części lub całości na osoby trzecie (substytucja pełnomocnictwa), wniesienia, wycofania lub rezygnacji ze środków
prawnych, załatwienia sporu prawnego lub pozasądowych
negocjacji poprzez ugodę, rezygnację lub uznanie, odbierania środków pieniężnych, rzeczy wartościowych, dokumentów, a przede wszystkim przedmiotu sporu oraz zwracanych
przez kontrahenta, kasę sądową lub inne instytucje opłat.

_____________________, ________________
Miejsce / Ort

Data / Datum

_________________________________________
Klient

/

Mandant

Mandatsvereinbarung

Porozumienie o warunkach udzielenia
pełnomocnictwa

in Sachen _______________________________

w sprawie __________________________________

Insoweit wird folgendes vereinbart:

Ustala się co następuje:

1. Bei der Auftragserteilung ist auf Verlangen ein angemessener Kostenvorschuss zu entrichten.

1. Przy udzielaniu zlecenia uiszcza się na żądanie odpowiednią zaliczkę na poczet kosztów.

2. Die Haftung der beauftragten Rechtsanwälte wird für
alle Fälle leichter Fahrlässigkeit auf einen Höchstbetrag
von 250.000,00 EUR beschränkt. Unberührt bleibt eine
weitergehende Haftung der beauftragten Rechtsanwälte
oder ihrer Erfüllungsgehilfen für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

2. Odpowiedzialność przyjmujących zlecenie adwokatów
za przypadki lżejszego niedbalstwa zostaje ograniczona
do sumy maksymalnej 250.000,00 EUR. Nie narusza to
dalej idącej odpowiedzialności adwokatów lub ich pomocników za winę umyślną lub rażące niedbalstwo.

3. Im Einzelfall kann bei einem über Ziff. 2 hinausgehenden Haftungsrisiko gegen eine zusätzlich vom Mandanten zu übernehmende Versicherungsprämie eine
höhere Einzelfallversicherung abgeschlossen werden.
Der Mandant hat ein entsprechendes Verlangen schriftlich zu stellen.

3. W pojedynczych przypadkach związanych z ryzykiem
odpowiedzialności wykraczającym poza ramy ustalone
w pkt. 2, możliwe jest za zapłatą odpowiedniej dodatkowej premii ubezpieczeniowej ustalenie wyższego ubezpieczenia w konkretnej sprawie. Mocodawca składa
odpowiednie żądanie na piśmie.

4. Bei der Anwendung ausländischen Rechts wird die
Haftung der beauftragten Rechtsanwälte im Rahmen
des gesetzlich Zulässigen ausgeschlossen; dies gilt
nicht für sog. supranationales Recht.

4. Przy zastosowaniu prawa obcego odpowiedzialność
przyjmujących zlecenie adwokatów zostaje w zakresie
dopuszczalnym ustawowo wykluczona; nie dotyczy to
tzw. prawa ponadnarodowego.

5. Fernmündliche Auskünfte und Erklärungen der beauftragten Rechtsanwälte sind nur bei schriftlicher Bestätigung verbindlich.

5. Informacje i wyjaśnienia udzielane telefonicznie przez
przyjmujących zlecenie adwokatów stają się wiążące
dopiero po ich pisemnym potwierdzeniu.

6. Die Kostenerstattungsansprüche und die in dem Verfahren geltend gemachten Ansprüche des Auftraggebers gegenüber dem Gegner, der Justizkasse oder
sonstigen erstattungspflichtigen Dritten werden in Höhe
der Kostenansprüche der beauftragten Rechtsanwälte
an diese abgetreten, mit der Ermächtigung, die Abtretung im Namen des Auftraggebers dem Zahlungspflichtigen mitzuteilen. Von den Beschränkungen des § 181
BGB sind die Bevollmächtigten befreit.

6. Roszczenia o zwrot kosztów oraz dochodzone w
postępowaniu roszczenia zleceniodawcy wobec przeciwnika, kasy sądowej lub pozostałym zobowiązanym do
zwrotu osobom trzecim zostają scedowane na przyjmujących zlecenie adwokatów w wysokości roszczenia z
tytułu kosztów adwokackich z upoważnieniem do poinformowania o cesji osoby zobowiązanej do zapłaty w
imieniu dającego zlecenie. Pełnomocnicy zwolnieni są z
ograniczeń zawartych w §181 BGB.

7. Der Auftraggeber bevollmächtigt die Rechtsanwälte,
für ihn das Kostenausgleichungsverfahren bzw. Kostenfestsetzungsverfahren beim erstinstanzlichen Gericht zu
betreiben.

7. Zleceniodawca upoważnia adwokatów do prowadzenia przed sądem pierwszej instancji w jego interesie
postępowania o wyrównanie kosztów względnie o ustalenie kosztów.

8. Soweit nicht gesetzlich eine kürzere Verjährungsfrist
gilt, verjähren die Ansprüche gegen die beauftragten
Rechtsanwälte drei Jahre nach Beendigung des Auftrags.

8. O ile nie obowiązują ustawowe krótsze terminy
przedawnienia, roszczenia przeciwko przyjmującym
zlecenie adwokatom przedawniają się po trzech latach
od zakończenia zlecenia.

9. Rechtsmittel oder sonstige Rechtsbehelfe brauchen
die beauftragten Rechtsanwälte nur einzulegen oder
einlegen zu lassen, wenn sie eine hierauf gerichtete
schriftliche Weisung erhalten oder angenommen haben.

9. Przyjmujący zlecenie adwokaci jedynie wnoszą lub
zlecają wniesienie środków prawnych lub innych środków zaskarżenia, jeżeli na to ukierunkowane było pisemne zlecenie które dostali lub które przyjęli.

10. Teilweise Unwirksamkeit der Mandatsbedingungen
berührt deren Wirksamkeit im übrigen nicht.

10. Częściowa nieskuteczność niniejszego porozumienia nie narusza skuteczności pozostałej jego części.

11. Die vorstehenden Mandatsbedingungen habe ich
zur Kenntnis genommen; ich erkläre mich mit ihnen
einverstanden.

____________________, ____________
Miejsce / Ort

Data / Datum

11. Powyższe warunki pełnomocnictwa przyjąłem/przyjęłam do wiadomości; niniejszym wyrażam
zgodę na ich obowiązywanie.

______________________________________
Klient / Mandant

