UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG ADWOKACKICH

Niniejsza umowa zostaje zawarta w (….) w dniu (…) pomiędzy:
1) Adwokat (….)
prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą (…) adres (…)
• NIP (…), REGON (…)
• tel. (…), adres email (…)
• numer rachunku bankowego (…)
zwana dalej Adwokatem, a
2) Panią/ Panem (…..)
• adres zamieszkania: (…)
• numer PESEL (…),
• legitymującą/y się dowodem osobistym nr (…),
wydanym przez Prezydenta Miasta (…)
zwany dalej klientem.

§.1.
Przedmiot umowy
1. Klient zleca a Adwokat podejmuje się świadczenia usługi adwokackiej
polegającej na:
(….),
zwanej w dalszej części umowy sprawą.
2. Niniejsza umowa jest umową starannego działania, nie zaś umową rezultatu,
a celem podejmowanej przez Adwokata usługi adwokackiej jest ochrona
interesów klienta.
§.2.
Oświadczenia
1. Klient oświadcza, że:
a) adresem do korespondencji jaki ma być wskazany w pismach związanych
z wykonywaniem usługi adwokackiej, jest adres wskazany w komparycji
niniejszej umowy,

b) wyraża zgodę na przekazywanie informacji i skanów dokumentów
związanych ze sprawą za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
poczty elektronicznej e-mail:
(…)
i wskazuje ten adres jako adres do doręczeń również na potrzeby
podawania go w pismach procesowych, gdy przepisy przewidują taki
obowiązek.
c) numerem telefonu pod jakim należy się kontaktować z klientem jest numer
telefonu:
(…)
2. Klient oświadcza także, że:
a) został poinformowany przez Adwokata o konieczności niezwłocznego
zawiadamiania o każdej zmianie danych wskazanych w ust.1
i
ewentualnych
negatywnych
konsekwencjach
związanych
z niedopełnieniem tego obowiązku, w tym procesowych,
b) został poinformowany przez Adwokata o stosowanych standardowych
metodach zabezpieczenia treści przechowywanych na elektronicznych
nośnikach danych należących do Adwokata oraz poczty elektronicznej,
c) został pouczony przez Adwokata o możliwych negatywnych
konsekwencjach, w szczególności skutkach procesowych niedopełnienia
obowiązków, o których mowa w §3.ust 1,
d) możliwych negatywnych konsekwencjach samodzielnego podejmowania
działań w sprawie przez klienta bez wiedzy i konsultacji z pełnomocnikiem,
e) nie udział pełnomocnictwa w tej sprawie innemu adwokatowi ani radcy
prawnemu, nie jest także reprezentowany w tej samej sprawie przez
adwokata lub radcę prawnego ustanowionych z urzędu
oraz oświadcza, że treść niniejszej umowy została omówiona podczas
spotkania w dniu (….), a zawarte w niej postanowienia zostały Klientowi
wyjaśnione i nie wniósł on do nich uwag, akceptując ich treść.
§3.
Dokumentacja
1. Klient zobowiązuje się do dostarczania Adwokatowi wskazanych przez
Adwokata dokumentów i informacji, w tym danych osobowych we wskazany
przez adwokata sposób i we wskazanym przez Adwokata terminie. Adwokat
nie ponosi odpowiedzialności za niedopełnienie powyższych obowiązków
przez Klienta.
2. Adwokat nie ponosi odpowiedzialności za zgodność z prawdą faktów
podanych mu przez klienta.

3. Dokumentami związanymi z prowadzeniem sprawy są w szczególności
dokumenty przekazane adwokatowi przez klienta, pisma procesowe, pisma
sądowe, korespondencja przedsądowa z przeciwnikiem procesowym,
korespondencja z klientem, w tym utrwalone na elektronicznych nośnikach
danych.
4. Na żądanie Klienta Adwokat wyda mu wskazane przez niego dokumenty
związane ze sprawą, co nie stoi na przeszkodzenie zachowaniu przez
Adwokata ich kopii. Klient potwierdza odbiór dokumentów wyżej wskazanych
w formie pisemnego oświadczenia. Termin wydania dokumentów przez
Adwokata powinien uwzględniać czas potrzebny na ich przygotowanie
do wydania Klientowi.
5. Wydanie przez Adwokata jakichkolwiek dokumentów związanych ze sprawą,
dotyczących klienta osobie trzeciej wymaga wyraźnego upoważnienia Klienta
wyrażonego w formie wskazanej przez adwokata pod rygorem odmowy
ich wydania.

§4.
Ewidencja i wynagrodzenie
1. Adwokat prowadzi ewidencję obejmującą:
a) czynności sądowe, w których bierze udział,
b) czynności pozasądowe, w których bierze udział,
c) przeprowadzone z klientem spotkania,
d) wizyty w sądzie lub innych organach celem zapoznania się z aktami
postępowania,
e) nadanej korespondencji w sprawie.
2. W związku ze świadczeniem usługi adwokackiej, o której mowa w §.1. ust 1.
Adwokatowi przysługuje wynagrodzenie:
a) w wysokości (…) zł powiększone o 23% podatku VAT za czynności
wstępne w sprawie, a to analizę stanu faktycznego i prawnego,
analizę dokumentów i akt postępowania, przygotowanie wstępnej
strategii w sprawie, w razie potrzeby sporządzenie pism,
płatne do dnia (…) na rachunek bankowy Adwokata wskazany
w komparycji umowy,
b) w wysokości (…) zł powiększone o 23% podatku VAT za udział
(/za godzinę udziału) w czynności procesowej lub pozaprocesowej
w szczególności mediacji lub innej formie negocjacji,
płatne do 3 dni po terminie tej czynności (…) na rachunek bankowy
Adwokata wskazany w komparycji umowy

3. Po zakończeniu sprawy Klient zobowiązuje się do zwrotu poniesionych przez
Adwokata kosztów nadanej przez niego korespondencji w sprawie według
przedstawionego przez Adwokata wyliczenia,
płatne w terminie 7 dni od dnia doręczenia Klientowi wyliczenia na rachunek
bankowy Adwokata wskazany w komparycji umowy.
4. Klient zobowiązuje się do terminowego uiszczania opłat skarbowych, opłat
sądowych oraz innych opłat jeżeli obowiązek ich uiszczenia wynika
z przepisów prawa.
a) Opłaty, o których mowa wyżej są uiszczane przez klienta na rachunki
bankowe wskazane przez Adwokata należące do organów, na rzecz których
opłaty są dokonywane.
b) Klient jest zobowiązany do przekazania adwokatowi na adres jego poczty
elektronicznej wskazany w komparycji umowy potwierdzenia uiszczenia
opłat, o których mowa wyżej we wskazanym przez adwokata terminie.
5. Wynagrodzenie za sporządzanie środków zaskarżenia w sprawie jest ustalane
odrębnie dla każdego z nich.

§5.
Pełnomocnictwo
1. W celu wykonania umowy Klient udziela adwokatowi pełnomocnictwa
w formie odrębnie sporządzonego dokumentu.
2. Adwokat jest uprawniony do udzielenia pełnomocnictwa substytucyjnego,
gdy z uwagi na kolizję z inną sprawą lub z innych ważnych przyczyn nie jest
w stanie osobiście uczestniczyć w czynności. Pełnomocnictwo substytucyjne
może zostać udzielone adwokatowi, radcy prawnemu, aplikantowi
adwokackiemu, aplikantowi radcowskiemu.
3. Klient wyraża zgodę na konsultowanie jego sprawy z innymi adwokatami
w sposób uniemożliwiający jego identyfikację.

§6.
Wypowiedzenie umowy
1. Każda ze stron niniejszej umowy ma prawo do jej natychmiastowego
wypowiedzenia.
2. Wraz z wypowiedzeniem niniejszej umowy należy dokonać wypowiedzenia
udzielonego pełnomocnictwa, o którym mowa w §5.ust.1.
3. Wypowiedzenia, o którym mowa w ust.1 oraz ust.2 dokonuje się na piśmie.

4. Wypowiedzenie umowy nie powoduje obowiązku zwrotu wynagrodzenia,
o którym mowa w §4 ust 2 pkt a oraz §4 ust 2 pkt b) umowy w zakresie
wykonanych już przez Adwokata czynności.
5. Wypowiedzenie umowy nie wyłącza obowiązku zwrotu kosztów
korespondencji, o których mowa w §4.ust.3 umowy.
6. Polubowne, ugodowe zakończenie sprawy, albo zakończenie sprawy na mocy
decyzji klienta nie powoduje obowiązku zwrotu wynagrodzenia, o którym
mowa w §4 ust 2 pkt a oraz §4 ust 2 pkt b) umowy w zakresie wykonanych
już przez Adwokata czynności, ani nie wyłącza obowiązku zwrotu kosztów
korespondencji, o których mowa w §4.ust.3 umowy.

§.7.
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Pisma nadane na adresy wskazane w niniejszej umowie jako adresy
do korespondencji stron są wiążące. Nadanie pisma na powyższe adresy
i niepodjęcie ich w terminie ma skutek doręczenia wraz z upływem terminu
drugiej awizacji dokonanej przez Pocztę Polską.
3. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpoznawane będą przez Sąd
właściwy dla siedziby Adwokata.
4. Załącznikiem do niniejszej umowy jest klauzula informacyjna RODO, klient
kwituje jej otrzymanie poprzez podpisanie niniejszej umowy.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
dla każdej ze stron.

Miejscowość………………………………..

Miejscowość …………………………….

Data…………………………………………

Data ……………………………………...

Podpis………………………………………

Podpis …………………………………...

