
  
Czy jest pełnomocnictwo? 
 
Pełnomocnictwo to dokument upoważniający daną osobę do podejmowania czynności lub decyzji 
w naszym imieniu. Może dotyczyć zajmowania się sprawami finansowymi i/lub osobistymi. 
Możemy z niego skorzystać w przyszłości, gdy utracimy zdolność do samodzielnego 
podejmowania decyzji. 
 
Pełnomocnictwo wyszczególnia osoby, tzw. pełnomocników, z których pomocy chcemy 
skorzystać, oraz konkretne uprawnienia, których chcemy im udzielić. W pełnomocnictwie 
określamy również, od kiedy nasz pełnomocnik będzie mógł nas reprezentować. 
 
Kto może ustanowić pełnomocnictwo? 
 
Pełnomocnictwo może ustanowić każda osoba, która ukończyła 16 rok życia, jednak istnieją 
ograniczenia dotyczące osób, które ogłosiły upadłość. Więcej informacji można znaleźć na naszej 
stronie internetowej. 
 
Czym jest niezdolność do samodzielnego decydowania? 
 
Zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji można tracić stopniowo lub utracić nagle w 
wyniku wypadku lub choroby. O niezdolności orzeka zarejestrowany i licencjonowany lekarz. 
 
Co dzieje się w przypadku nieustanowienia pełnomocnictwa? 
 
Nikt nie jest automatycznie umocowany do działania w naszym imieniu bez prawnego 
upoważnienia. Jeżeli nie jesteśmy zdolni samodzielnie podejmować decyzje, prawdopodobnie 
nasza rodzina lub przyjaciele będą musieli wystąpić do sądu o przyznanie im upoważnienia do 
działania w naszym imieniu. 
 
Czy pełnomocnictwo nie jest dla osób starszych? 
 
Nie. Nie chcemy dopuszczać do siebie myśli, że możemy nie być w stanie zajmować się samym 
sobą, jednak choroba czy wypadek może przydarzyć się każdemu. 
 
Czy pełnomocnictwo nie jest dla ludzi bogatych? 
 
Nie. Pełnomocnictwo nie dotyczy wyłącznie spraw finansowych / majątkowych, możemy je 
wykorzystać do planowania tego, kto będzie decydował za nas w kwestiach osobistych. 
 
Kogo mogę wyznaczyć na pełnomocnika? 
 
Możemy ustanowić naszym pełnomocnikiem dobrowolną osobę, która ukończyła 16 lat. Może to być 
ktoś z rodziny lub przyjaciel, prawnik, księgowy, a nawet kilka osób na raz. Dobrym rozwiązaniem 
jest mieć więcej niż jednego pełnomocnika albo wyznaczyć tzw. pełnomocnika zastępczego, który 
zastąpi naszego pełnomocnika, jeżeli ten nie będzie mógł dłużej działać w naszym imieniu. 
 
Możemy upoważnić kogoś do zajmowania się wyłącznie sprawami finansowymi, a kogoś innego do 
zajmowania się sprawami osobistymi. 
 
Wskazane jest przeprowadzenie rozmowy z osobą, której chcemy udzielić pełnomocnictwa i 
wyjaśnienie jej na czym polega pełnomocnictwo. Dobrze jest spisać kwestie, które omówiliśmy i 
udostępnić kopię tej notatki potencjalnemu pełnomocnikowi. Mimo że to od nas zależy kogo 
wyznaczymy, nie możemy wyznaczyć do zajmowania się naszymi sprawami finansowymi i 
majątkowymi osoby, która ogłosiła upadłość aż do uchylenia obowiązujących ją restrykcji 
upadłościowych. 
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Jak i gdzie ustanowić pełnomocnictwo? 
 
Każdy miejscowy prawnik powinien być w stanie pomóc w spisaniu pełnomocnictwa oraz udzielić 
porady prawnej w tym zakresie. Alternatywnie w niektórych firmach i sklepach papierniczych można 
nabyć gotowe już druki. Przydatne informacje są dostępne także na naszej stronie internetowej. 
 
 
Ile to kosztuje? 
 
Profesjonalista zapewne pobierze opłatę za przygotowanie pełnomocnictwa, ceny są różne. 
Pełnomocnictwo powinno zawierać podpisane przez pracującego w zawodzie prawnika bądź 
lekarza zaświadczenie. Te zaświadczenie jest konieczne na potwierdzenie, że jesteśmy w stanie 
zrozumieć pełnomocnictwo. Za tę usługę może zostać naliczona opłata. 
My także pobieramy opłatę za rejestrację. Więcej informacji o naszych obecnie obowiązujących 
opłatach można uzyskać na naszej stronie lub telefonicznie. 
 
Co stanie się z moim pełnomocnictwem? 
 
Pełnomocnictwo musi zostać przez nas zarejestrowane zanim będzie można z niego skorzystać, 
nawet jeżeli nadal jesteśmy zdolni do podejmowania decyzji samodzielnie. 
 
Aby zarejestrować pełnomocnictwo, należy nam przesłać następujące dokumenty: 

• podpisane pełnomocnictwo, w tym całkowicie uzupełnione zaświadczenie, 
• poświadczenie, że pełnomocnik / pełnomocnicy dobrowolnie zgadza(ją) się pełnić 
  czynności w naszym imieniu, 
• opłatę rejestracyjną. 

 
Dokumenty te można przesłać pocztą bądź elektronicznie korzystając z systemu rejestracji 
elektronicznej (EPOAR). Na naszej stronie internetowej opisaliśmy krok po kroku, jak to zrobić. 
 
Po zarejestrowaniu pełnomocnictwa, odeślemy nadawcy dokumentacje oraz uwierzytelniony odpis 
pełnomocnictwa wraz z zaświadczeniem. Prześlemy również kopię zarejestrowanego 
pełnomocnictwa. 
 
Czy mój pełnomocnik może skorzystać z udzielonego mu pełnomocnictwa zanim utracę 
zdolność do samodzielnego decydowania? 
 
Tak. Jeżeli tak zdecydujemy, pełnomocnik może nam pomagać w sprawach finansowych, ale nie 
może podejmować decyzji dotyczących naszych spraw osobistych aż do momentu, kiedy nie 
będziemy w stanie robić tego samodzielnie. 
 
Obowiązek prowadzenia rejestru 
 
Pełnomocnicy działający w naszym imieniu są zobowiązani prowadzić zapis podejmowanych 
czynności. Oznacza to, że stali pełnomocnicy, tzn. pełnomocnicy ustanowieni w sprawach 
finansowych, powinni na bieżąco prowadzić ewidencję księgową odnośnie naszego majątku i 
spraw finansowych. Pełnomocnicy do spraw osobistych powinni zapisywać poczynione czynności 
w zakresie naszych spraw osobistych. Wytyczne znajdują się w Kodeksie Postępowania (Code of 
Practice). 
 
Czy mogę odwołać pełnomocnictwo po zarejestrowaniu? 
 
Pełnomocnictwo oraz wszelkie nadane przez nie upoważnienia można odwołać po 
zarejestrowaniu go przez nas. Informacje jak to zrobić, są dostępne na naszej stronie 
internetowej. 
 
 
Gdzie mogę uzyskać dalszą pomoc lub informacje? 
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Można skorzystać z pomocy miejscowego Biura Porad Obywatelskich (Citizens Advice Bureau). 
Wiele przydatnych informacji można uzyskać na naszej stronie internetowej lub telefonicznie, 
wedle preferencji. Nasze biuro jest otwarte dla interesantów. Jednak, aby mieć pewność, że 
będziemy rozmawiać z odpowiednią osobą z personelu, prosimy się z nami skontaktować i 
umówić na spotkanie. 
 
Office of the Public Guardian (Scotland)          Telefon: 01324 678300 
Hadrian House                          E-mail: opg@scotcourts.gov.uk   
Callendar Business Park                                      www.publicguardian-scotland.gov.uk 
Callendar Road      Twitter: Public Guardian @OPGScotland 
FALKIRK, FK1 1XR                                                       Godziny otwarcia: od 9.00 do 17.00  

od poniedziałku do piątku 
 
Niniejsza ulotka może zostać udostępniona w różnych formatach i w językach. Korzystamy z usług 
Language Line oraz Text Relay.  
 

Biuro Kuratora Publicznego (Office of the Public Guardian) jest częścią Szkockiej Służby Sądowniczej (Scottish Courts and 
Tribunals Service) 

mailto:opg@scotcourts.gov.uk
http://www.publicguardian-scotland.gov.uk/

