
Lubelskie Kancelarie
Aleksander Kunicki

Kancelaria Radcy Prawnego

UMOWA ZLECENIA z dnia …...........

Na mocy niniejszej umowy zawartej w Lublinie pomiędzy:

1)  Aleksandrem  Kunickim  prowadzącym  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Lubelskie 

Kancelarie – Aleksander Kunicki Kancelaria Radcy prawnego, ul. Chopina 5/1, 20-026 Lublin, 

NIP 7122487194, („Kancelaria”) oraz

2) .................................. („Zleceniodawca”)

Strony uzgadniają co następuje : 

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zleceniodawca powierza Kancelarii realizację usług prawnych związanych z prowadzeniem w 

jego  imieniu  w  pierwszej  instancji  postępowania  sądowego  wywołanego  skutecznym 

wniesieniem sprzeciwu od nakazu zapłaty w sprawie o sygn.  …..................... przeciwko 

pozwanemu: ….......................... .

2. Kancelaria  dokona czynności  objętych przedmiotem zlecenia  na podstawie  informacji  lub 

dokumentacji przedłożonej przez Zleceniodawcę i w oparciu o poczynione z nim ustalenia 

faktyczne.  Zleceniodawca  będzie  współpracował  z  Kancelarię  celem  przygotowania 

optymalnego stanowiska procesowego. 

3. Kancelaria świadczy usługi prawne w sposób wymagany dla umowy starannego działania i 

profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności w zakresie doradztwa prawnego. 

4. Usługi  świadczone w ramach Umowy nie muszą być wykonywane osobiście – Kancelaria 

może posługiwać się substytutami oraz  powierzyć realizację części Umowy innym osobom, 

w tym swoim pracownikom i współpracownikom.

5. Dla  realizacji  umowy  Zleceniodawca  udzieli  Kancelarii  pełnomocnictwa  procesowego  z 

prawem do udzielenia substytucji. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa w wysokości 17 zł 

obciąża Zleceniodawcę, który przekaże Kancelarii skan potwierdzający dokonanie przelewu w 

tym przedmiocie. 

6. Wszelkie  koszty  i  opłaty  związane  z  postępowaniem  sądowym  (np.  opłata  od  pozwu, 

zaliczki), a wymagane dla prawidłowej realizacji Obsługi, ponosi Zleceniodawca.
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§ 2.

1. Z tytułu realizacji Umowy Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Kancelarii wynagrodzenie 

w wysokości …............................... 

2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w …......... częściach :

a) …............... zł – po uzupełnienia pozwu na wezwanie sądu właściwego,

b) …............... zł – po drugiej rozprawie sądowej wyznaczonej w sprawie, a jeżeli takiej 

rozprawy nie będzie – to niezwłocznie po prawomocnym zakończeniu sprawy.  

3. W  przypadku  zasądzenia  przez  sąd  od  pozwanego  kosztów  postępowania  w  wysokości 

przekraczającej stawki minimalne opłat za czynności fachowego pełnomocnika, Kancelaria 

otrzyma tytułem wynagrodzenia dodatkowego (success fee) równowartość 75 % (wartość 

netto) tych dodatkowych kosztów, z tym zastrzeżeniem, że będzie ono płatne dopiero po ich 

uiszczeniu przez pozwanego. 

4. Jeżeli sprawa będzie toczyć się w sądzie położonym poza miastem Lublinem wynagrodzenie 

Kancelarii  obejmie również  ryczałtową równowartość kosztów dojazdów pełnomocnika do 

sądu w wysokości ….............................. za termin posiedzenia/rozprawy sądowej. 

5. Płatności wynagrodzenia nastąpią przelewem w terminie 7 dni od dnia wystawienia przez 

Kancelarię faktury  VAT – faktura zostanie doręczona drogą elektroniczną na adres e-mail 

Zleceniodawcy wskazany w Umowie. 

§ 3

1. Kontakt  pomiędzy  stronami  może  odbywać  się  za  pośrednictwem  poczty  e  -mail,  z 

wykorzystaniem  adresów  :  dla  Kancelarii  –  akunicki@lubelskiekancelarie.pl  ;  dla 

Zleceniodawcy – ….......................

2. Strony  zobowiązują  się  do  zachowania  w  poufności  informacji  uzyskanych  w  wyniku 

realizacji  niniejszej  Umowy, przy czym Zleceniodawca wyraża zgodę na powoływanie się 

przez  Kancelarię  w  ramach  prowadzonej  publicznej  działalności  marketingowej  na  fakt 

zawarcia i realizacji niniejszej Umowy, ze wskazaniem jej stron i przedmiotu. 

3. Zlecenie  wygasa  wskutek  śmierci  Stron  lub  utraty  przez  nie  zdolności  do  czynności 

prawnych.  

4. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

Zleceniodawca Kancelaria

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


