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Umowa zlecenia świadczenia pomocy prawnej

obowiązująca w Programie Pomocowym

dla Członków Stowarzyszenia PRO-FUTURIS

zwana dalej Umową 

zawarta w dniu ….............................. w/we ............................................................................................ 

między:

……………………………………………………………………………………………………………………….

legitymując(ą/ym) się dowodem osobistym ..............................................................................................................,

wydanym przez .........................................................................................................................................................., 

zamieszkał(ą/ym) .......................................................................................................................................................,

adres do korespondencji: ............................................................................................................................................,

zwan(ą/ym) dalej „Zleceniodawcą”

a

(adwokatem/radcą prawnym) .....................................................................................................................................,

prowadząc(a/ym) kancelarię prawną pod nazwą ........................................................................................................,

posiadającą siedzibę przy ul. ......................................................................................................................................,

wpisan(ą/ym) na listę (adwokatów/radców prawnych) ..............................................................................................,

zwan(ą/ym) dalej „Zleceniobiorcą” (Adwokatem/Radcą prawnym),

§ 1 Przedmiot i zakres umowy.

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest reprezentowanie Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę w sprawach roszczeń
kierowanych wobec Zleceniodawcy przez (nazwa banku) z siedzibą w (miejscowość) (zwanym dalej „Przeciwnikiem
Procesowym”) związanych z umową o kredyt nr (numer umowy) (zwaną dalej: Umową Kredytową”) zawartą w dniu
(data). 

2. Reprezentowanie Zleceniodawcy polega w szczególności na: 

a)  występowaniu  w  charakterze  pełnomocnika  Zleceniodawcy  przed  Przeciwnikiem  Procesowym,  sądami
powszechnymi  pierwszej  i  drugiej  instancji,  trybunałami  w kraju i  za  granicą,  organami  władzy publicznej  oraz
innymi podmiotami, 

b) podejmowaniu w imieniu i na rzecz Zleceniodawcy wszelkich dopuszczalnych prawnie działań pozasądowych i
procesowych zmierzających do ochrony interesów Zleceniodawcy, a w szczególności: sporządzaniu wszelkich pism,
pism procesowych w toku postępowania sądowego (w tym zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym,
sprzeciwu  od  nakazu  zapłaty  w  postępowaniu  upominawczym,  odpowiedzi  na  pozew,  apelacji,  odpowiedzi  na
apelację, zarzutów do opinii biegłych oraz innych pism procesowych niezbędnych z punktu widzenia prowadzonego
postępowania sądowego). 

3.  Celem działań podejmowanych przez Zleceniobiorcę jest  doprowadzenie do zaniechania dochodzenia roszczeń
wobec  Zleceniodawcy,  zawarcie  ugody  pozasądowej  lub  sądowej  albo  oddalenie  powództwa  przeciwko
Zleceniodawcy w całości lub części. 

4.  Niniejsza Umowa zgodnie  z art.  734 § 1 k.c.  jest  umową starannego działania,  co oznacza,  że  jej  celem jest
wykonywanie określonych czynności, które nie gwarantują osiągnięcia określonego rezultatu, lecz oczywiście mogą
do  niego  prowadzić.  Za  osiągnięcie  określonego  w  Umowie  rezultatu,  Zleceniobiorcy  przysługiwało  będzie
dodatkowe wynagrodzenia, na zasadach określonych w dalszej części Umowy. 



S t r o n a 2  z  7
5. Integralną część Umowy stanowi pełnomocnictwo udzielone Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę. 

§2  Wynagrodzenie (wariant 1: gdy nie jest znana wartość przedmiotu sporu)

1.  Za  podejmowane  przez  Zleceniobiorcę  działania,  o  których  mowa  w  §1,  Zleceniobiorcy  przysługuje
wynagrodzenie, którego wysokość, zasady oraz terminy płatności reguluje Umowa.

2. Za prowadzenie sprawy na etapie pozasądowym (przedprocesowym) Zleceniobiorcy przysługuje od Zleceniodawcy
wynagrodzenie w wysokości  1000 zł  (słownie:  jeden tysiąc złotych)  brutto.  Przez prowadzenie sprawy na etapie
pozasądowym należy rozumieć  wszelkie  działania  podejmowane  przez  Zleceniobiorcę po  dniu  zawarcia  Umowy
a przed  przystąpieniem  do  sprawy  sądowej  w  charakterze  pełnomocnika  procesowego  Zleceniodawcy,  w
szczególności: analiza Umowy Kredytowej i związanych z nią dokumentów będących w posiadaniu Zleceniodawcy,
sporządzenie odpowiedzi w imieniu Zleceniodawcy na ewentualne przedprocesowe pisma Przeciwnika, konsultacje ze
Zleceniodawcą. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy. 

3.  Za  prowadzenie  sprawy  na  etapie  sądowym  (procesowym)  przed  sądem  pierwszej  instancji  Zleceniobiorcy
przysługuje wynagrodzenie w wysokości brutto uzależnionej od wartości przedmiotu sporu w rozumieniu przepisów
kodeksu  postępowania  cywilnego,  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Sprawiedliwości   w  sprawie  opłat  za
czynności radców prawnych z dnia 22 października 2015 r.  (Dz.U. 2015 r. poz. 1804 z późn. zm.) / Rozporządzeniem
Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. 2015 poz. 1800 z późn. zm.), tj. 

- przy wartości przedmiotu sporu do 500 zł wynagrodzenie wyniesie 90 zł;

- przy wartości przedmiotu sporu powyżej 500 zł do 1500 zł wynagrodzenie wyniesie 270 zł;

- przy wartości przedmiotu sporu powyżej 1500 zł do 5000 zł wynagrodzenie wyniesie 900 zł;

- przy wartości przedmiotu sporu powyżej 5000 zł do 10 000 zł wynagrodzenie wyniesie 1800 zł;

- przy wartości przedmiotu sporu powyżej 10 000 zł do 50 000 zł wynagrodzenie wyniesie 3600 zł;

- przy wartości przedmiotu sporu powyżej 50 000 zł do 200 000 zł wynagrodzenie wyniesie 5400 zł;

- przy wartości przedmiotu sporu powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł wynagrodzenie wyniesie 10 800 zł;

- przy wartości przedmiotu sporu powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł wynagrodzenie wyniesie 15 000 zł;

- przy wartości przedmiotu sporu powyżej 5 000 000 zł wynagrodzenie wyniesie 25 000 zł.

4.  Za  prowadzenie  sprawy  na  etapie  sądowym  (procesowym)  przed  sądem  drugiej  instancji  Zleceniobiorcy
przysługuje wynagrodzenie w wysokości brutto uzależnionej od wartości przedmiotu sporu w rozumieniu przepisów
kodeksu  postępowania  cywilnego,  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Sprawiedliwości   w  sprawie  opłat  za
czynności radców prawnych z dnia 22 października 2015 r.  (Dz.U. 2015 r. poz. 1804 z późn. zm.) / Rozporządzeniem
Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. 2015 poz. 1800 z późn. zm.), tj. 

- przed sądem okręgowym – 50% stawki minimalnej wskazanej w ust. 3 powyżej, a jeżeli w pierwszej instancji nie
prowadził sprawy ten sam adwokat / radca prawny – 75% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 120
zł;

- przed sądem apelacyjnym –  75% stawki  minimalnej wskazanej w ust. 3 powyżej, a jeżeli  w pierwszej instancji  nie
prowadził sprawy ten sam adwokat – 100% stawki minimalnej, w obu przypadkach nie mniej niż 240 zł.

5. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 3 powyżej za prowadzenie sprawy przed sądem pierwszej instancji, płatne
będzie w następujący sposób: 

- jednorazowo w terminie 7 dni od dnia doręczenia Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy pierwszego pisma procesowego
w sprawie, jeżeli jego wysokość nie będzie przekraczała 900 zł;

- przy wartości przedmiotu sporu powyżej 5000 zł do 10 000 zł wynagrodzenie wyniesie 1800 zł brutto i będzie płatne
w  4  równych  miesięcznych  ratach  (450  zł  miesięcznie),  pierwsza  rata  w  terminie  7  dni  od  dnia  doręczenia
Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy pierwszego pisma procesowego w sprawie,  kolejne raty do 15.  dnia  każdego
kolejnego miesiąca kalendarzowego; 

- przy wartości przedmiotu sporu powyżej 10 000 zł do 50 000 zł wynagrodzenie wyniesie 3600 zł brutto i będzie
płatne w 8 równych miesięcznych ratach (450 zł miesięcznie), pierwsza rata w terminie 7 dni od dnia doręczenia



S t r o n a 3  z  7
Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy pierwszego pisma procesowego w sprawie,  kolejne raty do 15.  dnia  każdego
kolejnego miesiąca kalendarzowego; 

- przy wartości przedmiotu sporu powyżej 50 000 zł do 200 000 zł wynagrodzenie wyniesie 5400 zł brutto i będzie
płatne w 12 równych miesięcznych ratach (450 zł miesięcznie), pierwsza rata w terminie 7 dni od dnia doręczenia
Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy pierwszego pisma procesowego w sprawie,  kolejne raty do 15.  dnia  każdego
kolejnego miesiąca kalendarzowego;

- przy wartości przedmiotu sporu powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł wynagrodzenie wyniesie 10  800 zł brutto i
będzie  płatne  w 24 równych miesięcznych ratach  (450 zł  miesięcznie),  pierwsza rata  w terminie  7 dni  od  dnia
doręczenia Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy pierwszego pisma procesowego w sprawie, kolejne raty do 15. dnia
każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego;

- przy wartości przedmiotu sporu powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł wynagrodzenie wyniesie 15 000 zł brutto i
będzie  płatne  w 24 równych miesięcznych ratach  (625 zł  miesięcznie),  pierwsza rata  w terminie  7 dni  od  dnia
doręczenia Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy pierwszego pisma procesowego w sprawie, kolejne raty do 15. dnia
każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego;

- przy wartości przedmiotu sporu powyżej 5 000 000 zł wynagrodzenie wyniesie 25 000 zł brutto i będzie płatne w 25
równych miesięcznych ratach (1000 zł miesięcznie), pierwsza rata w terminie 7 dni od dnia doręczenia Zleceniodawcy
lub Zleceniobiorcy pierwszego pisma procesowego w sprawie, kolejne raty do 15. dnia każdego kolejnego miesiąca
kalendarzowego;

6. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie za prowadzenie sprawy przed sądem drugiej instancji, o którym mowa
w ust. 4 powyżej płatne będzie jednorazowo, w terminie 3 dni od dnia doręczenia Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy
odpisu wyroku sądu pierwszej instancji z uzasadnieniem, jeżeli jego wysokość nie będzie przekraczała kwoty 1800 zł
lub w miesięcznych ratach,  jeżeli  jego wysokość będzie przekraczała 1800 zł.  Dla  wynagrodzenia  spłacanego w
ratach, wysokość rat będzie wynosiła 1000 zł miesięcznie (ostatnia rata będzie ratą wyrównawczą i może być niższa
niż 1000 zł).  Pierwsza rata będzie płatna w terminie 3 dni od dnia doręczenia Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy
odpisu wyroku sądu pierwszej instancji z uzasadnieniem a kolejne raty będą płacone do 15. dnia każdego kolejnego
miesiąca kalendarzowego. 

7.  Zleceniobiorcy  przysługuje  od  Zleceniodawcy  wynagrodzenie  za  uczestniczenie  przez  Zleceniobiorcę  lub
ustanowionego przez niego Substytuta w każdym posiedzeniu sądu w sprawie toczącej się przeciwko Zleceniodawcy
w wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych) brutto. 

8.  Zleceniodawca  jest  zobowiązany  do  pokrycia  poniesionych  przez  Zleceniobiorcę  kosztów  przejazdów
Zleceniobiorcy lub ustanowionego Substytuta na posiedzenia Sądu poza miejscowością lub województwem, które
wskazał Zleceniobiorca jako teren swojej działalności w Programie Pomocowym Pro-Futuris oraz kosztów noclegu
(jeżeli był on uzasadniony odległością siedziby Zleceniobiorcy od siedziby Sądu) w wysokości stanowiącej iloczyn
ilości przejechanych kilometrów i stawki 0,8358 zł za 1 km tj. maksymalnej wskazanej w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów
używania  do  celów  służbowych  samochodów  osobowych,  motocykli  i  motorowerów  niebędących  własnością
pracodawcy (Dz.U. 2002 nr 27 poz. 271 z późn.zm) z zastrzeżeniem, że w przypadku zmiany stawki maksymalnej
stosowana będzie aktualna stawka maksymalna. 

9.  Wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy płatne będzie gotówką za pokwitowaniem do rąk Zleceniobiorcy lub 
upoważnionej przez niego osoby lub przelewem albo przekazem pocztowym na rachunek wskazany poniżej: 

Odbiorca: (…)

Numer rachunku: (…) 

Jako tytuł wpłaty Zleceniodawca powinien wskazać swoje imię i nazwisko, datę zawarcia Umowy ze Zleceniobiorcą, 
numer porządkowy raty (dla wynagrodzenia wpłacanego w ratach). 

10. Uzyskanie przed sądem pierwszej lub drugiej instancji rozstrzygnięcia na niekorzyść Zleceniodawcy lub zawarcie
ugody pomiędzy Zleceniodawcą  a  Przeciwnikiem Procesowym nie  zwalnia  Zleceniodawcy z  obowiązku zapłaty
wynagrodzenia  za  daną  instancję,  jednak  Zleceniobiorca  może  w  takiej  sytuacji  odstąpić  od  dochodzenia  od
Zleceniodawcy nieuregulowanej części wynagrodzenia. 
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11.  Zleceniobiorca jest  uprawniony do egzekwowania  zasądzonych kosztów procesu  na swój  rachunek bankowy
a w przypadku ich wyegzekwowania w całości, jest zobowiązany zwrócić Zleceniodawcy dotychczas wpłacone przez
Zleceniodawcę wynagrodzenie za daną instancję. W przypadku zwrotu zasądzonych kosztów procesu oraz kosztów
zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym bezpośrednio Zleceniodawcy, Zleceniodawca zobowiązuje się
do ich zapłaty Zleceniobiorcy w terminie 7 dni od dnia ich wpływu na rachunek Zleceniodawcy. 

12.  W przypadku  przyznania  Zleceniodawcy kosztów zastępstwa  procesowego  w wysokości  wyższej  niż  stawki
określone niniejszą Umową, nadwyżka ta będzie stanowić dodatkowe wynagrodzenie Zleceniobiorcy. 

§2  Wynagrodzenie (wariant 2: gdy znana jest wartość przedmiotu sporu)

1.  Za  podejmowane  przez  Zleceniobiorcę  działania,  o  których  mowa  w  §1,  Zleceniobiorcy  przysługuje
wynagrodzenie, którego wysokość, zasady oraz terminy płatności reguluje Umowa.

2. Za prowadzenie sprawy na etapie pozasądowym (przedprocesowym) Zleceniobiorcy przysługuje od Zleceniodawcy
wynagrodzenie w wysokości  1000 zł  (słownie:  jeden tysiąc złotych)  brutto.  Przez prowadzenie sprawy na etapie
pozasądowym należy rozumieć  wszelkie  działania  podejmowane  przez  Zleceniobiorcę po  dniu  zawarcia  Umowy
a przed  przystąpieniem  do  sprawy  sądowej  w  charakterze  pełnomocnika  procesowego  Zleceniodawcy,  w
szczególności: analiza Umowy Kredytowej i związanych z nią dokumentów będących w posiadaniu Zleceniodawcy,
sporządzenie odpowiedzi w imieniu Zleceniodawcy na ewentualne przedprocesowe pisma Przeciwnika, konsultacje ze
Zleceniodawcą. Wynagrodzenie płatne będzie w terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy.

3. Za prowadzenie sprawy na etapie sądowym (procesowym) Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości
brutto uzależnionej od wartości przedmiotu sporu w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie
z   Rozporządzeniem  Ministra  Sprawiedliwości   w  sprawie  opłat  za  czynności  radców  prawnych  z  dnia  22
października 2015 r.  (Dz.U. 2015 r. poz. 1804 z późn. zm.) / Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości w sprawie
opłat za czynności adwokackie (Dz.U. 2015 poz. 1800 z późn. zm.),  tj. w wysokości (kwota) zł (słownie: kwota
słownie). 

4.  Za  prowadzenie  sprawy  na  etapie  sądowym  (procesowym)  przed  sądem  drugiej  instancji  Zleceniobiorcy
przysługuje wynagrodzenie w wysokości brutto uzależnionej od wartości przedmiotu sporu w rozumieniu przepisów
kodeksu  postępowania  cywilnego,  zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Sprawiedliwości   w  sprawie  opłat  za
czynności radców prawnych z dnia 22 października 2015 r.  (Dz.U. 2015 r. poz. 1804 z późn. zm.) / Rozporządzeniem
Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. 2015 poz. 1800 z późn. zm.), tj. 50% /
75% stawki wynagrodzenia wskazanego w ust. 3 powyżej.

5. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie o którym mowa w ust. 3 powyżej za prowadzenie sprawy przed sądem
pierwszej instancji, płatne będzie w następujący sposób: 

- jednorazowo w terminie 7 dni od dnia doręczenia Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy pierwszego pisma procesowego
w sprawie, jeżeli jego wysokość nie będzie przekraczała 900 zł;

- przy wartości przedmiotu sporu powyżej 5000 zł do 10 000 zł wynagrodzenie wyniesie 1800 zł brutto i będzie płatne
w  4  równych  miesięcznych  ratach  (450  zł  miesięcznie),  pierwsza  rata  w  terminie  7  dni  od  dnia  doręczenia
Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy pierwszego pisma procesowego w sprawie,  kolejne raty do 15.  dnia  każdego
kolejnego miesiąca kalendarzowego; 

- przy wartości przedmiotu sporu powyżej 10 000 zł do 50 000 zł wynagrodzenie wyniesie 3600 zł brutto i będzie
płatne w 8 równych miesięcznych ratach (450 zł miesięcznie), pierwsza rata w terminie 7 dni od dnia doręczenia
Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy pierwszego pisma procesowego w sprawie,  kolejne raty do 15.  dnia  każdego
kolejnego miesiąca kalendarzowego; 

- przy wartości przedmiotu sporu powyżej 50 000 zł do 200 000 zł wynagrodzenie wyniesie 5400 zł brutto i będzie
płatne w 12 równych miesięcznych ratach (450 zł miesięcznie), pierwsza rata w terminie 7 dni od dnia doręczenia
Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy pierwszego pisma procesowego w sprawie,  kolejne raty do 15.  dnia  każdego
kolejnego miesiąca kalendarzowego;

- przy wartości przedmiotu sporu powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł wynagrodzenie wyniesie 10  800 zł brutto i
będzie  płatne  w 24 równych miesięcznych ratach  (450 zł  miesięcznie),  pierwsza rata  w terminie  7 dni  od  dnia
doręczenia Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy pierwszego pisma procesowego w sprawie, kolejne raty do 15. dnia
każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego;
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- przy wartości przedmiotu sporu powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł wynagrodzenie wyniesie 15 000 zł brutto i
będzie  płatne  w 24 równych miesięcznych ratach  (625 zł  miesięcznie),  pierwsza rata  w terminie  7 dni  od  dnia
doręczenia Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy pierwszego pisma procesowego w sprawie, kolejne raty do 15. dnia
każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego;

- przy wartości przedmiotu sporu powyżej 5 000 000 zł wynagrodzenie wyniesie 25 000 zł brutto i będzie płatne
w 25 równych  miesięcznych  ratach  (1000  zł  miesięcznie),  pierwsza  rata  w  terminie  7  dni  od  dnia  doręczenia
Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy pierwszego pisma procesowego w sprawie,  kolejne raty do 15.  dnia  każdego
kolejnego miesiąca kalendarzowego.

6. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie za prowadzenie sprawy przed sądem drugiej instancji, o którym mowa
w ust. 4 powyżej płatne będzie: jednorazowo w terminie 3 dni od dnia doręczenia Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy
odpisu wyroku sądu pierwszej instancji z uzasadnieniem, jeżeli jego wysokość nie będzie przekraczała kwoty 1800 zł
lub w miesięcznych ratach,  jeżeli  jego wysokość będzie przekraczała 1800 zł.  Dla  wynagrodzenia  spłacanego w
ratach, wysokość rat będzie wynosiła 1000 zł miesięcznie (ostatnia rata będzie ratą wyrównawczą i może być niższa
niż 1000 zł).  Pierwsza rata będzie płatna w terminie 3 dni od dnia doręczenia Zleceniodawcy lub Zleceniobiorcy
odpisu wyroku sądu pierwszej instancji z uzasadnieniem a kolejne raty będą płacone do 15. dnia każdego kolejnego
miesiąca kalendarzowego. 

7.  Zleceniobiorcy  przysługuje  od  Zleceniodawcy  wynagrodzenie  za  uczestniczenie  przez  Zleceniobiorcę  lub
ustanowionego przez niego Substytuta w każdym posiedzeniu sądu w sprawie toczącej się przeciwko Zleceniodawcy
w wysokości 600,00 zł (słownie: sześćset złotych) brutto. 

8.  Zleceniodawca  jest  zobowiązany  do  pokrycia  poniesionych  przez  Zleceniobiorcę  kosztów  przejazdów
Zleceniobiorcy lub ustanowionego Substytuta na posiedzenia Sądu poza miejscowością lub województwem, które
wskazał Zleceniobiorca jako teren swojej działalności w Programie Pomocowym Pro-Futuris oraz kosztów noclegu
(jeżeli był on uzasadniony odległością siedziby Zleceniobiorcy od siedziby Sądu) w wysokości stanowiącej iloczyn
ilości przejechanych kilometrów i stawki 0,8358 zł za 1 km tj. maksymalnej wskazanej w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 roku w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów
używania  do  celów  służbowych  samochodów  osobowych,  motocykli  i  motorowerów  niebędących  własnością
pracodawcy (Dz.U. 2002 nr 27 poz. 271 z późn.zm) z zastrzeżeniem, że w przypadku zmiany stawki maksymalnej
stosowana będzie aktualna stawka maksymalna. 

9.  Wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy płatne będzie gotówką za pokwitowaniem do rąk Zleceniobiorcy lub 
upoważnionej przez niego osoby lub przelewem albo przekazem pocztowym na rachunek wskazany poniżej: 

Odbiorca: (…)

Numer rachunku: (…) 

Jako tytuł wpłaty Zleceniodawca powinien wskazać swoje imię i nazwisko, datę zawarcia Umowy ze Zleceniobiorcą, 
numer porządkowy raty (dla wynagrodzenia wpłacanego w ratach). 

10. Uzyskanie przed sądem pierwszej lub drugiej instancji rozstrzygnięcia na niekorzyść Zleceniodawcy lub zawarcie
ugody pomiędzy Zleceniodawcą  a  Przeciwnikiem Procesowym nie  zwalnia  Zleceniodawcy z  obowiązku zapłaty
wynagrodzenia  za  daną  instancję,  jednak  Zleceniobiorca  może  w  takiej  sytuacji  odstąpić  od  dochodzenia  od
Zleceniodawcy nieuregulowanej części wynagrodzenia. 

11.  Zleceniobiorca jest  uprawniony do egzekwowania  zasądzonych kosztów procesu  na swój  rachunek bankowy
a w przypadku ich wyegzekwowania w całości, jest zobowiązany zwrócić Zleceniodawcy dotychczas wpłacone przez
Zleceniodawcę wynagrodzenie za daną instancję. W przypadku zwrotu zasądzonych kosztów procesu oraz kosztów
zastępstwa prawnego w postępowaniu egzekucyjnym bezpośrednio Zleceniodawcy, Zleceniodawca zobowiązuje się
do ich zapłaty Zleceniobiorcy w terminie 7 dni od dnia ich wpływu na rachunek Zleceniodawcy. 

12.  W przypadku  przyznania  Zleceniodawcy kosztów zastępstwa  procesowego  w wysokości  wyższej  niż  stawki
określone niniejszą Umową, nadwyżka ta będzie stanowić dodatkowe wynagrodzenie Zleceniobiorcy. 

§ 3 Uzgodnienia i korespondencja.

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają pod rygorem ich nieważności formy pisemnej z zastrzeżeniem,
że w sytuacji  nie cierpiącej  zwłoki  za skuteczne uważa się również uzgodnienia lub zmiany dokonane w formie
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elektronicznej  (poczta  e-mail,  SMS).  Zmiany  dokonane  w  formie  elektronicznej  powinny  zostać  następnie
potwierdzone na piśmie. 

2. Wszelkie bieżące uzgodnienia pomiędzy Stronami, o ile nie będą one wykraczały poza przedmiot Umowy i nie
będą się wiązały ze zwiększeniem obciążeń finansowych Stron, mogą być dokonywane w formie telefonicznej lub
elektronicznej,  z  zastrzeżeniem,  że  Zleceniobiorca ma  prawo domagać się  przed podjęciem określonej  czynności
uprzedniej zgody Zleceniodawcy a Zleceniodawca ma obowiązek na żądanie Zleceniobiorcy zgody takiej udzielić lub
nie udzielić w formie zaproponowanej przez Zleceniodawcę. 

3.  Kontakty  pomiędzy  Zleceniodawcą  oraz  Zleceniobiorcą  będą  się  odbywały  z  wykorzystaniem następujących
kanałów informacyjnych i adresów: 

a)  Zleceniodawcy

adres do korespondencji listownej (korespondencyjny): 

adres poczty e-mail:

komunikator internetowy: 

telefon: 

aplikacja do wideokonferencji: 

b)  Zleceniobiorcy:

adres do korespondencji listownej (koresponencyjny): 

adres poczty e-mail:

komunikator internetowy: 

telefon: 

4.  O  ile  niniejsza  Umowa  nie  stanowi  inaczej,  do  uzgodnień  i  reprezentacji  Zleceniodawcy zastosowanie  mają
przepisy ogólne regulujące umowy zlecenia i pełnomocnictwa.

§ 4  Obowiązki Zleceniodawcy

1.  Zleceniodawca  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  dostarczenia  Zleceniobiorcy  wszelkich  dokumentów  i
materiałów  potwierdzających  stan  faktyczny  w  sprawie,  niezbędnych  do  należytego  wykonywania  przedmiotu
Umowy oraz do bieżącego informowania Zleceniobiorcy o wszelkich okolicznościach mających bądź mogących mieć
wpływ na należyte wykonanie przedmiotu Umowy. 

2. Zleceniodawca jest  zobowiązany do terminowego uiszczania wszelkich opłat  i  kosztów sądowych, zaliczek na
poczet wynagrodzenia biegłych sądowych, opłat skarbowych i wszelkich innych opłat warunkujących wszczęcie lub
kontynuowanie  postępowania  sądowego  albo  dopuszczenie  środka  dowodowego  zgodnie  z  wezwaniami  Sądu
i poleceniami Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania tych opłat z kwoty uzyskanego od
Zleceniodawcy wynagrodzenia.

3. Zleceniodawca zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek czynności w zakresie przedmiotowej Umowy
poza wiedzą Zleceniobiorcy i bez jego zgody pod rygorem rozwiązania Umowy.             

4.  Zleceniobiorca  nie  ponosi  odpowiedzialności  za  negatywne  dla  Zleceniodawcy skutki  działań  Zleceniodawcy
nieuzgodnione ze Zleceniobiorcą,  niedostarczenie dokumentów i informacji  niezbędnych do realizacji  przedmiotu
Umowy, o konieczności wydania których Zleceniobiorca informował Zleceniodawcę lub skutki zatajenia okoliczności
faktycznych lub prawnych istotnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu Umowy. 

§ 5  Zobowiązania Zleceniobiorcy

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać przedmiot Umowy z należytą starannością i zaangażowaniem. 

2.  Zleceniobiorca  zobowiązuje  się  wykonywać  przedmiot  Umowy  osobiście,  za  pośrednictwem  Substytuta
(uczestnictwo w posiedzeniach sądu) lub – w przypadku czynności niezwiązanych z uczestnictwem w posiedzeniach
sądu - za zgodą Zleceniodawcy przez osoby z nim współpracujące posiadające co najmniej wyższe wykształcenie
prawnicze.

§ 6 Wypowiedzenie umowy

1.  Każda  ze  Stron  może  wypowiedzieć  Umowę  w  każdym  czasie  z  zachowaniem  3-miesięcznego  okresu
wypowiedzenia. 
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2.  W  okresie  wypowiedzenia  Umowy,  Zleceniodawca  zobowiązany  jest  do  uiszczania  wynagrodzenia  (w  tym
ustalonych rat wynagrodzenia) zgodnie z terminami jego wymagalności i ustalonym harmonogramem. 

3. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Zleceniodawcę w okresie zawisłości sprawy przed sądem pierwszej
lub  drugiej  instancji,  uiszczone  przez  Zleceniodawcę  do  dnia  upływu okresu  wypowiedzenia  wynagrodzenie  nie
podlega  zwrotowi  a  w przypadku  dokonania  wypowiedzenia  bez  ważnej  przyczyny,  po  upływie  okresu
wypowiedzenia  Umowy  Zleceniodawca  jest  zobowiązany  do  zapłaty  dodatkowo  20%  brakującej  części
wynagrodzenia za daną instancję określonego w §2 ust. 3 lub 4 Umowy, w terminie 14 dni od dnia upływu terminu
wypowiedzenia Umowy, jeżeli jest to uzasadnione stanem zaawansowania sprawy prowadzonej przez Zleceniobiorcę.

4. Zleceniodawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niekorzystnego dla niego
orzeczenia sądu pierwszej instancji lub drugiej instancji. Wypowiedzenie na tej podstawie nie zwalnia Zleceniodawcy
z obowiązku uiszczenia należnego Zleceniobiorcy wynagrodzenia za daną instancję, chyba że Zleceniobiorca odstąpi
od dochodzenia zapłaty brakującej części wynagrodzenia w całości lub części zgodnie z postanowieniami §2 ust. 10. 

§ 7 Postanowienia końcowe

1.  W  sprawach  nieunormowanych  w  niniejszej  Umowie  zastosowanie  mają  przepisy  prawa  polskiego,  w
szczególności Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie spory na tle realizacji niniejszej Umowy, których stronom nie uda się rozwiązać w drodze negocjacji,
będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla strony pozywającej.

3.  Wszelkie  roszczenia  w związku z  ewentualną  szkodą  poniesioną  przez  Zleceniodawcę  w wyniku  błędów lub
niewłaściwie świadczonych usług   lub w związku z  nimi,  należy kierować  do  podmiotu gospodarczego którego
reprezentuje Zleceniobiorca. W związku z powyższym Zleceniodawca nie będzie dochodził roszczeń bezpośrednio od
żadnego partnera, pracownika czy przedstawiciela Zleceniobiorcy. 

4. Umowa została sporządzona i podpisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron
Umowy.

Zleceniodawca:            Zleceniobiorca:


