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Wykaz skrótów
Akty prawne
k.c.

– ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1145)
k.k.
– ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 1600
ze zm.)
Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U.
Nr 78, poz. 483 ze zm.)
k.p.a.
– ustawa z 14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyj‑
nego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)
k.p.c.
– ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1360 ze zm.)
k.p.k.
– ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U.
z 2018 r. poz. 1987 ze zm.)
k.pr.kan.
– Kodeks prawa kanonicznego (http://www.intratext.com/x/
pol0025.htm)
k.r.o.
– ustawa z 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U.
z 2017 r. poz. 682 ze zm.)
k.s.h.
– ustawa z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U.
z 2019 r. poz. 505 ze zm.)
p.p.m.
– ustawa z 4.02.2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1792 ze zm.).
pr. bank.
– ustawa z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (Dz.U. z 2018 r.
poz. 2187 ze zm.)
pr. not.
– ustawa z 14.02.1991 r. – Prawo o notariacie (Dz.U. z 2019 r.
poz. 540 ze zm.)
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pr. restr.
pr. spółdz.
pr. stow.
pr. up.
pr. wod.
p.sz.w.n.
r.Rzym I

r.s.a.n.r.

r.z.o.p.

u.AMW
u.ARiMR
u.BFG

u.BGK
u.d.p.
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– ustawa z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U.
z 2019 r. poz. 243 ze zm.)
– ustawa z 16.09.1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1285 ze zm.)
– ustawa z 7.04.1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.
z 2019 r. poz. 713)
– ustawa z 28.02.2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r.
poz. 498 ze zm.)
– ustawa z 20.07.2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268
ze zm.)
– ustawa z 20.07.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. poz. 1668 ze zm.)
– rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
Nr 593/2008 z 17.06.2008 r. w sprawie prawa właściwego dla
zobowiązań umownych (Rzym I) (Dz.Urz. UE L Nr 177, s. 6)
– rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30.04.2012 r.
w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości Za‑
sobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i ich części składowych,
warunków obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości wpisa‑
nej do rejestru zabytków oraz stawek szacunkowych gruntów
(Dz.U. poz. 540 ze zm.)
– rozporządzenie Rady Ministrów z 5.10.1993 r. w sprawie zasad
organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez
przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od
przetargu (Dz.U. Nr 97, poz. 443 ze zm.)
– ustawa z 10.07.2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U.
z 2018 r. poz. 2308 ze zm.)
– ustawa z 9.05.2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Moderniza‑
cji Rolnictwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 2137 ze zm.)
– ustawa z 10.06.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyj‑
nym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej
restrukturyzacji (Dz.U. z 2019 r. poz. 795 ze zm.)
– ustawa z 14.03.2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1543 ze zm.)
– ustawa z 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2018 r.
poz. 2068 ze zm.)
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u.dz.l.
u.f.b.s.

u.f.p.
u.g.k.
u.g.n.
u.g.n.r.SP
u.i.b.
u.i.r.
u.k.n.u.p.
u.KOWR
u.k.PKP

u.KRS
u.k.w.h.
u.KZN
u.l.
u.NBP
u.NIK

– ustawa z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r.
poz. 2190 ze zm.)
– ustawa z 7.12.2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych,
ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz.U. z 2018 r.
poz. 613 ze zm.)
– ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 869 ze zm.)
– ustawa z 20.12.1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2019 r.
poz. 712)
– ustawa z 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.
z 2018 r. poz. 2204 ze zm.)
– ustawa z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 817 ze zm.)
– ustawa z 30.04.2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. z 2019 r.
poz. 1350)
– ustawa z 14.12.1995 r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1027)
– ustawa z 30.08.1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnie‑
niach pracowników (Dz.U. z 2018 r. poz. 2170 ze zm.)
– ustawa z 10.02.2017 r. o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolni‑
ctwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 1154 ze zm.)
– ustawa z 8.09.2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji
przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1311 ze zm.).
– ustawa z 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.
z 2018 r. poz. 986 ze zm.)
– ustawa z 6.07.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U.
z 2018 r. poz. 1916 ze zm.)
– ustawa z 20.07.2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości
(Dz.U. z 2018 r. poz. 2363 ze zm.)
– ustawa z 28.09.1991 r. o lasach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2129
ze zm.)
– ustawa z 29.08.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1373 ze zm.)
– ustawa z 23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz.U.
z 2019 r. poz. 489)
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– ustawa z 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cu‑
dzoziemców (Dz.U. z 2017 r. poz. 2278)
– ustawa z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz.U. z 2019 r. poz. 369)
– ustawa z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscy‑
pliny finansów publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1440)
– ustawa z 30.04.2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1183)
– ustawa z 25.09.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1445)
– ustawa z 19.12.2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1834 ze zm.)
– ustawa z 29.09.1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r.
poz. 351 ze zm.)
– ustawa z 7.10.1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 561 ze zm.)
– ustawa z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.
poz. 506 ze zm.)
– ustawa z 5.11.2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnoś‑
ciowo-kredytowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2386 ze zm.)
– ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 845 ze zm.)
– ustawa z 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.
z 2019 r. poz. 511)
– ustawa z 17.05.1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katoli‑
ckiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1347)
– ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 300 ze zm.)
– ustawa z 5.06.1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U.
z 2019 r. poz. 512)
– ustawa z 25.09.1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa
państwowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1543)
– ustawa z 18.03.2010 r. o szczególnych uprawnieniach ministra
właściwego do spraw energii oraz ich wykonywaniu w niektó‑
rych spółkach kapitałowych lub grupach kapitałowych pro‑
wadzących działalność w sektorach energii elektrycznej, ropy
naftowej oraz paliw gazowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2012)
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– ustawa z 24.06.1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2019 r.
poz. 737 ze zm.)
– ustawa z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem pań‑
stwowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1302)
– ustawa z 6.03.2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębior‑
ców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie go‑
spodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1079 ze zm.)
– ustawa z 5.07.2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębior‑
stwem osoby fizycznej (Dz.U. poz. 1629)
– ustawa z 29.06.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot grunto‑
wych (Dz.U. z 2016 r. poz. 703)
– ustawa z 13.06.2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie
Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1309)

Czasopisma i publikatory
Biul. SN
FK
M.Praw.
ONSAiWSA
OSA
OSNC
OSNCP
OSNP
OSP
OSPiKA

– Biuletyn Sądu Najwyższego
– Finanse Komunalne
– Monitor Prawniczy
– Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Woje‑
wódzkich Sądów Administracyjnych
– Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego
– Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna
– Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna, Pracy i Ubez‑
pieczeń Społecznych
– Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Pracy, Ubezpieczeń
Społecznych i Spraw Publicznych
– Orzecznictwo Sądów Polskich
– Orzecznictwo Sądów Powszechnych i Komisji Arbitrażowych

Instytucje i organy
AMW
ARiMR

– Agencja Mienia Wojskowego
– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

22
BFG
BGK
CEIDG
GDDKiA
j.s.t.
KOWR
KRS
KZN
MBM
m.n.p.p.
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PAN
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WSA
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Wykaz skrótów

– Bankowy Fundusz Gwarancyjny
– Bank Gospodarstwa Krajowego
– Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodar‑
czej
– Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
– jednostka(i) samorządu terytorialnego
– Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
– Krajowy Rejestr Sądowy
– Krajowy Zasób Nieruchomości
– minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zago‑
spodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa
– miasto(a) na prawach powiatu
– Minister Obrony Narodowej
– Minister Skarbu Państwa
– Narodowy Bank Polski
– Naczelny Sąd Administracyjny
– Polska Akademia Nauk
– Sąd Apelacyjny
– spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa
– Sąd Najwyższy
– Skarb Państwa
– samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
– Wojewódzki Sąd Administracyjny
– Zakład Ubezpieczeń Społecznych
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Wprowadzenie
Zawieranie umów w obrocie gospodarczym pomiędzy różnymi pod‑
miotami wymaga prawidłowej reprezentacji stron umowy. Niekiedy
zawarcie umowy przez jedną ze stron wymaga uzyskania zgody, która
może mieć charakter wewnętrzny, tj. udzielona jest przez organ pod‑
miotu, lub charakter zewnętrzny, gdy udzielana jest przez podmiot
inny niż zawierający umowę. Skutki nieprawidłowej reprezentacji
stron umowy i braku zgody na dokonanie czynności prawnej by‑
wają różne – od nieważności do bezskuteczności zawieszonej. Mo‑
nografia dotyczy analizy zasad reprezentacji różnych stron zawierają‑
cych umowy w obrocie nieruchomościami, który jest sformalizowany
oraz często bardziej skomplikowany niż w przypadku innych rzeczy
i praw. W publikacji pojęcie obrotu nieruchomościami dotyczy zbior‑
czego określenia umów i czynności skutkujących nabyciem nierucho‑
mości i rozporządzeniem nią. Rozporządzenie nieruchomością jako
czynność prawna oznacza zbycie i obciążenie nieruchomości. Prze‑
pisy dotyczące nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalo‑
wych stosuje się odpowiednio do prawa użytkowania wieczystego
gruntów oraz spółdzielczych praw do lokali, wobec czego monogra‑
fia dotyczy także zagadnień związanych z reprezentacją przy umo‑
wach związanych z obrotem tymi prawami. W książce szczegółowo
omówiono sytuacje, kiedy wymagana jest zgoda na zawarcie umów
w obrocie nieruchomościami, oraz skutki jej braku. Przedstawione
zasady reprezentacji różnych podmiotów dotyczą również zawierania
umów mających za przedmiot inne rzeczy niż nieruchomości i inne
prawa niż spółdzielcze własnościowe prawa do lokalu czy też prawo
użytkowania wieczystego gruntu.
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W monografii podjęto m.in. badania nad zasadami zawierania umów
pomiędzy podmiotami a osobami fizycznymi reprezentującymi jed‑
nocześnie te podmioty, tj. zawierania tzw. umów z samym sobą. Za‑
sady zawierania umów pomiędzy osobą fizyczną, która reprezen‑
tuje jakiś podmiot, a tą osobą fizyczną zostały jedynie uregulowane
w przypadku spółek kapitałowych, spółdzielni oraz częściowo j.s.t.
w zakresie umowy o pracę. Nie jest to jednak regulacja kompleksowa,
gdyż przepisy Kodeksu spółek handlowych ani Prawa spółdzielczego
nie wskazują, kto ma reprezentować spółkę kapitałową, spółdzielnię
przy zawarciu umowy pomiędzy członkiem zarządu i jego małżon‑
kiem a odpowiednio pomiędzy spółką kapitałową oraz spółdziel‑
nią. Dokonano również analizy czynności prawnych z samym sobą
w przypadkach, gdy pomiędzy małżonkami obowiązują różne ustroje
majątkowe małżeńskie. W książce przedstawiono zasady reprezen‑
tacji SP, które są bardzo złożone i rozbudowane. Pierwszy rozdział
został poświęcony wyjaśnieniu pojęcia reprezentacji. W dalszych
rozdziałach omówiono reprezentację osób prawnych, jednostek or‑
ganizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, osób fizycznych,
podmiotów realizujących postępowanie upadłościowe, restruktury‑
zacyjne, reprezentację przez zarządcę sukcesyjnego oraz reprezenta‑
cję podmiotów zagranicznych. Osobny rozdział poświęcony został
udzielaniu pełnomocnictwa do obrotu nieruchomościami, w tym spo‑
rządzanych za granicą. W rozdziale tym omówiono również zasady
legalizacji pełnomocnictw udzielonych za granicą, tak aby można
było nimi posłużyć się w Rzeczypospolitej Polskiej. Ostatni rozdział
poświęcony został problematyce trudności w reprezentacji niektórych
podmiotów przy umowach z członkami ich organów wykonawczych.
Monografia uwzględnia stan prawny na 15.08.2019 r.
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Rozdział I

Pojęcie reprezentacji
Reprezentacja oznacza działanie uprawnionych osób, realizujące
się na zewnątrz podmiotu, mające na celu powstanie, zakończenie
lub zmianę stosunków prawnych z osobami trzecimi1, wykonywane
przez organy (np. zarząd osoby prawnej), przedstawicieli (np. wspól‑
nicy spółki osobowej Kodeksu spółek handlowych), pełnomocników,
prokurentów, przedstawicieli ustawowych (np. rodzic małoletniego
dziecka). Reprezentacja to dokonywanie czynności prawnych w imie‑
niu reprezentowanego, tj. składanie w jego imieniu oświadczeń woli2
z bezpośrednim skutkiem dla podmiotu3 oraz przyjmowanie oświad‑
czeń woli4. Kompetencja do działania w czyimś imieniu może wyni‑
kać z ustawy (np. starosta działający za SP na podstawie art. 11 u.g.n.),
z czynności prawnej jednostronnej, tj. udzielonego pełnomocnictwa,
lub czynności wielostronnej, tj. umowy (np. umowa spółki jawnej
określająca, którzy wspólnicy reprezentują spółkę). W doktrynie wy‑
różnia się dwa rodzaje reprezentacji:
1) przedstawicielską, w tym ustawową, tj. działanie przez pełno‑
mocnika,
2) organiczną, tj. działanie przez organ osoby prawnej5.
1
A.J. Witosz, Prowadzenie spraw i reprezentacja spółek osobowych, Warszawa 2013,
s. 49–51 i powołana tam literatura.
2
A. Zbiegień‑Turzańska, Reprezentacja spółek kapitałowych i spółdzielni, Warsza‑
wa 2018, s. 2 i powołana tam literatura.
3
A.J. Witosz, Prowadzenie…, s. 51 i powołana tam literatura.
4
A. Zbiegień‑Turzańska, Reprezentacja…, s. 2 i powołana tam literatura.
5
A. Zbiegień‑Turzańska, Reprezentacja…, s. 3.
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Przepis art. 38 k.c. stanowi, że osoba prawna działa przez swoje or‑
gany w sposób przewidziany w ustawie i opartym na niej statucie.
Przepis ten wyraża tzw. teorię organów, zgodnie z którą do tworze‑
nia i urzeczywistnienia woli osoby prawnej powołane są jednostki
wchodzące w skład jej organów6. Aby zachowanie osoby lub osób fi‑
zycznych mogło być traktowane jako zachowanie samej osoby praw‑
nej, muszą być spełnione łącznie następujące warunki: osoba prawna
musi istnieć, w ramach struktury organizacyjnej osoby prawnej prze‑
widziano określonego rodzaju organ ze wskazaniem przynależnych
mu kompetencji, osoba fizyczna została powołana w sposób zgodny
ze strukturą organizacyjną na stanowisko piastuna organu, osoba fi‑
zyczna powołana do sprawowania funkcji rzeczywiście działa w tym
charakterze i jej zachowanie mieści się w granicach kompetencji przy‑
znanych organowi osoby prawnej7. Różnica pomiędzy działaniem or‑
ganu osoby prawnej a działaniem jej przedstawiciela, w tym zwłaszcza
pełnomocnika, polega na tym, że8:
1) oświadczenie woli organu uważane jest za oświadczenie samej
osoby prawnej, a oświadczenie woli pełnomocnika jest jego włas‑
nym oświadczeniem złożonym w cudzym imieniu;
2) organ (np. zarząd) wchodzi w skład struktury organizacyjnej osoby
prawnej, a pełnomocnik jest samodzielnym podmiotem prawnym,
pozostającym poza ramami struktury organizacyjnej osoby prawnej;
3) organ działa w zakresie kompetencji wynikającej z postanowień
dotyczących ustroju osoby prawnej wynikającego z ustawy oraz
ze statutu (np. art. 41 ust. 3 u.s.w., stanowiący, że zasady i tryb
działania zarządu województwa samorządowego określa statut
województwa), a pełnomocnik działa na podstawie udzielonego
przez mocodawcę pełnomocnictwa;
4) osoba prawna uczestniczy w obrocie cywilnoprawnym poprzez
działalność swych organów, posiadanie organów jest nieod‑
zowne, a bez pełnomocników osoba prawna może się obejść;
5) gdy skutki prawne zależą od dobrej lub złej wiary, dobra lub zła
wiara organu jest zarazem dobrą lub złą wiarą osoby prawnej,
6
7
8

A. Zbiegień‑Turzańska, Reprezentacja…, s. 6.
A. Zbiegień‑Turzańska, Reprezentacja…, s. 6 i powołana tam literatura.
A. Zbiegień‑Turzańska, Reprezentacja…, s. 7–8 i powołana tam literatura.
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a przy pełnomocnictwie decydujące są okoliczności zachodzące
po stronie pełnomocnika.
Istotę reprezentacji wyjaśnia również odmienna od teorii organów
teoria przedstawicielstwa organizacyjnego (teoria przedstawicieli
statutowych), wskazująca na podobieństwo działania organu i peł‑
nomocnika. Zgodnie z przedmiotową teorią w razie wątpliwości
oświadczenia woli składane przez organ osoby prawnej oraz przy
ocenie dobrej lub złej wiary osoby prawnej niezbędne jest odwo‑
łanie się do stanu rzeczy zachodzącego po stronie osób fizycz‑
nych, których działanie zostało uznane za działanie osoby praw‑
nej9. Treść struktury osoby prawnej ma niejednolity charakter,
kształtowana jest nie tylko przez przepis ustawy, lecz także przez
czynności prawne, wobec czego za treścią struktury organizacyj‑
nej osoby prawnej kryją się często formy znane przedstawicielstwu
ustawowemu lub umownemu10. Członkowi organu może być udzie‑
lone pełnomocnictwo, wobec czego może się zdarzyć, że pełnomoc‑
nik będzie wchodzić w skład organu11. W teorii przedstawicielstwa
organizacyjnego słusznie wskazuje się, że osoba prawna może ist‑
nieć bez organów i być reprezentowana przez kuratora (art. 42 k.c.).
Skutki oświadczenia woli piastuna (członków zarządu) i pełnomoc‑
nika przypisuje się osobie trzeciej, tj. osobie prawnej12. Podobne są
przesłanki skutecznego działania piastuna i pełnomocnika. Gdy do‑
tyczy to organu, przesłankami tymi są: występowanie w charakte‑
rze organu, powołanie w charakterze piastuna organu oraz nieprze‑
kroczenie kompetencji. W przypadku pełnomocnika występuje on
i jest powołany w charakterze przedstawiciela oraz nie przekracza
granic umocowania13. Teoria przedstawicielstwa organizacyjnego
uwidacznia się w przypadkach, gdy osoba prawna reprezentowana
jest przez członka organu i pełnomocnika lub prokurenta, dokonują‑
cych wspólnie tej samej czynności prawnej. Skutki takiej czynności
wobec osoby prawnej przedstawiają się analogicznie do przypadku,
A. Zbiegień‑Turzańska, Reprezentacja…, s. 9.
A. Zbiegień‑Turzańska, Reprezentacja…, s. 9 i powołana tam literatura.
11
A. Zbiegień‑Turzańska, Reprezentacja…, s. 9 i powołana tam literatura.
12
A. Zbiegień‑Turzańska, Reprezentacja…, s. 10.
13
A. Zbiegień‑Turzańska, Reprezentacja…, s. 10.
9
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Wojciech Gonet – doktor habilitowany nauk prawnych; profesor nadzwyczajny; notariusz
w Piasecznie; prowadzi szkolenia dla notariuszy, aplikantów notarialnych i na kursach
przygotowujących do egzaminu notarialnego; pracownik naukowo-dydaktyczny, autor
ponad stu publikacji naukowych, w tym monografii Prawo pierwokupu nieruchomości
(Warszawa 2017), współautor monografii Podatki w obrocie nieruchomościami w praktyce notarialnej (Warszawa 2019); uczestnik i prelegent na blisko pięćdziesięciu krajowych
i zagranicznych konferencjach naukowych.
W publikacji przestawiono zasady właściwej reprezentacji różnych podmiotów (w tym:
Skarbu Państwa, przedsiębiorców w upadłości, przedsiębiorców realizujących postępowanie restrukturyzacyjne, spółek prawa handlowego, jednostek samorządu terytorialnego, osób małoletnich, osób ubezwłasnowolnionych całkowicie i częściowo) przy
zawieraniu umów związanych z obrotem nieruchomościami oraz wyjaśniono zasady udzielania zgód wymaganych do dokonania przedmiotowych czynności i formę
właściwą dla przedmiotowych zgód.
Autor omawia również problematykę formy sporządzanego za granicą pełnomocnictwa
do zawarcia w Polsce umowy mającej za przedmiot nieruchomość, zasad jego legalizacji
oraz stosowania prawa właściwego do podmiotów zagranicznych dokonujących czynności prawnych związanych z obrotem nieruchomościami na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej.
Przedstawione zasady reprezentacji różnych podmiotów dotyczą wszystkich umów,
wobec czego opracowanie będzie pomocne także przy zawieraniu umów innych niż
związanych z obrotem nieruchomościami. Poruszono m.in. zagadnienie zawierania
umów z „samym sobą”, w tym problem możliwości zawarcia umowy innej niż o pracę
pomiędzy gminą a jej wójtem.
Książka jest przeznaczona dla notariuszy, aplikantów notarialnych, radców prawnych,
adwokatów oraz referendarzy sądowych.
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