UMOWA O PROWADZENIE SPRAWY
zawarta w dniu ......................................... w Katowicach, pomiędzy:
..........................................,

zamieszkałym/ą

przy

ul.

...................................................................

w ....................................., PESEL: .................................................,
zwanym/ą w dalszej części umowy Zleceniodawcą,
a
radcą prawnym Maciejem Krok, prowadzącym Kancelarię Radcy Prawnego MASZ PRAWO z siedzibą
przy ul. Jagiellońskiej 4/6, 40-035 Katowice,
zwanym w dalszej części umowy Zleceniobiorcą.

§1 Przedmiot umowy
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług prawnych, polegających
na ...............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
§2 Zleceniodawca
1. Zleceniodawca zobowiązuje się do:
a) niezwłocznego przekazywania Zleceniobiorcy wszelkich informacji i dokumentów
potrzebnych do prowadzenia sprawy,
b) przekazywania Zleceniobiorcy opłat sądowych, niezbędnych dla wykonania zlecenia, w
terminie dwóch dni od dnia powiadomienia Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę o takiej
konieczności,
c) uczestnictwa w wyznaczonych rozprawach i posiedzeniach sądowych, o ile będzie to
konieczne,
d) nie udostępniania osobom trzecim treści niniejszej umowy.

§3 Zleceniobiorca
1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
a) profesjonalnego i zgodnego z przepisami prowadzenia sprawy do czasu wydania wyroku
bądź postanowienia kończącego postępowanie przez sąd I instancji,
b) bieżącego informowania Zleceniodawcy o stanie prowadzonej sprawy,
c) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych od Zleceniobiorcy w związku
z realizacją niniejszej umowy wobec osób trzecich.
2. Zleceniobiorca ma prawo udzielenia pełnomocnictwa substytucyjnego, jest umocowany do
zawarcia ugody na warunkach jakie uzna za stosowne, do odbioru wyegzekwowanych
należności w imieniu klienta, w tym kosztów zastępstwa radcy prawnego oraz do zniszczenia
akt po upływie roku od prawomocnego zakończenia sprawy, po uprzednim wezwaniu
Zleceniodawcy do ich odbioru.
3. Zleceniobiorca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej do kwoty
100.000 EURO, do której to kwoty strony zgodnie ograniczają odpowiedzialność cywilną
Zleceniobiorcy.
§ 4 Wynagrodzenie Zleceniobiorcy
1. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy, za realizację zlecenia opisanego w §1, wynagrodzenie
w wysokości .......................... złotych netto, powiększone o należny podatek VAT, w terminie
7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy lub, w razie dokumentowania transakcji fakturą VAT
- w terminie 7 dni od dnia jej wysłania na adres e-mailowy Zleceniobiorcy, podany w §5 pkt 1
niniejszej umowy.
2. Ponadto, Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy kwotę ......... złotych netto
za każdy udział Zleceniobiorcy w posiedzeniu sądu lub w rozprawie, bezpośrednio po
zakończeniu tego posiedzenia lub tej rozprawy.
3. W przypadku uzyskania pozytywnego rezultatu prowadzonej sprawy, który wiązał się będzie z
zasądzeniem przez sąd na rzecz Zleceniodawcy zwrotu kosztów zastępstwa radcy prawnego
od strony przeciwnej, zasądzona kwota należna będzie Zleceniobiorcy jako premia od
sukcesu.
4. W razie zakończenia prowadzonej sprawy przez Zleceniodawcę poprzez: zawarcie przez niego
ugody, cofnięcie powództwa bądź wniosku albo zrzeczenie się roszczenia, Zleceniobiorca
nabywa prawo do wynagrodzenia opisanego w §4 pkt 1 w pełnej wysokości.

§ 5 Postanowienia końcowe
1. Strony ustalają, iż podstawą komunikacji w celu wykonania niniejszej umowy będą
wiadomości e-mail, wysyłane na poniższe adresy:
dla Zleceniodawcy: ........................................
dla Zleceniobiorcy: m.krok@masz-prawo.com
2. Strony oświadczają, iż znają ryzyka wiążące się z komunikacją za pośrednictwem sieci
internet i akceptują taki sposób komunikacji dla potrzeb wykonania niniejszej umowy.
3. W toku realizacji niniejszej umowy, strony zgodnie postanawiają, iż oświadczenia składane za
pośrednictwem wiadomości e-mail będą wywoływały takie same skutki jak oświadczenia
składane w formie pisemnej.
4. Wszelkie spory, powstałe lub mogące powstać na gruncie wykonania niniejszej umowy,
strony poddają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby Zleceniobiorcy w
dniu wniesienia powództwa.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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