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UMOWA O PROWADZENIE SPRAWY 

 

zawarta w dniu …........... we Wrocławiu pomiędzy stronami: 

 

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

zam. ....................................................................................................................................................... 

nr tel. ......................................................................…........................................................................... 

zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą; 

a 

adw. Beatą Bronowicką, „De Iure” Kancelaria Adwokacka, ul. Krasińskiego 15a/7, 50-

449 Wrocław, NIP: 9121631017 REGON: 932724682, zwaną w dalszej części umowy 

Zleceniobiorcą. 

 

§ 1 

Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do prowadzenia sprawy: …......................... 

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

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

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

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

 

§ 2 

1. Umowa dotyczy prowadzenia sprawy w pierwszej i drugiej instancji wraz z wszelkimi kwestiami 

wpadkowymi.  

2. Po zakończeniu sprawy w pierwszej instancji Zleceniodawca jest zobowiązany do 

poinformowania Zleceniobiorcy w ciągu 7 dni od dnia wydania rozstrzygnięcia o woli wniesienia 

apelacji. Milczenie Zleceniodawcy poczytuje się jako brak woli do wniesienia apelacji. 

 

§ 3 

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do pomocy Zleceniobiorcy w należytym prowadzeniu sprawy, 

szczególnie poprzez udostępnienie Zleceniobiorcy wszystkich niezbędnych do prowadzenia sprawy 

informacji oraz dokumentów, a także, w razie takiej potrzeby, do uczestnictwa w wyznaczonych 

rozprawach i posiedzeniach sądu. 

2. Zleceniodawca zobowiązuje się do niezwłocznego uiszczania na żądanie Zleceniobiorcy 

wszelkich kosztów sądowych i opłat związanych z prowadzeniem sprawy, stosownie do ustawy 
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z dnia 28 lipca 2005 r.  o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( Dz.U. 2005 Nr 167 poz.1398) 

jak również do niezwłocznego uiszczania wszelkich zaliczek i opłat związanych z prowadzeniem 

postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego. 

 

§ 4 

Zaniechanie lub nienależyte wykonanie przez Zleceniodawcę obowiązków określonych w § 3 

uprawnia Zleceniobiorcę do wypowiedzenia umowy z zachowaniem dwutygodniowego obowiązku 

działania od dnia doręczenia wypowiedzenia. 

 

§ 5 

Zleceniobiorca zobowiązuje się przy wykonywaniu niniejszego zlecenia, a także po jego wykonaniu 

do zachowania tajemnicy adwokackiej, której przedmiot i zakres określa Zbiór zasad etyki 

adwokackiej i godności zawodu (Kodeksu etyki adwokackiej) uchwalony przez Naczelną Radę 

Adwokacką w dniu 10 października 1998 r. (uchwała nr 2/XVIII/98) ze zmianami wprowadzonymi 

uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej nr 32/2005 z 19 listopada 2005 r. oraz uchwałami Naczelnej 

Rady Adwokackiej nr 33/2011 – 54/2011 z dnia 19 listopada 2011 r. 

 

§ 6 

1. Umowa niniejsza nakłada na  Zleceniobiorcę obowiązek rzetelnego działania, nie jest natomiast 

zobowiązaniem Zleceniobiorcy do osiągnięcia określonego celu. 

2. Zleceniobiorca w realizacji swoich uprawnień i obowiązków ma prawo ustanawiać substytuta. 

3. Zleceniobiorca jest uprawniony do modyfikacji (ograniczenia lub rozszerzenia) udzielonych na 

mocy niniejszej umowy zleceń, stosownie do konieczności wynikającej z należytego świadczenia 

usług.  

 

§ 7 

1. Strony oświadczają, iż adresy podane na wstępie niniejszej Umowy są właściwymi adresami do 

doręczeń. Pismo wysłane na wskazany adres uważa się za doręczone, chyba że adres uprzednio 

zawiadomi pisemnie nadawcę o zmianie adresu do doręczeń.  

2. Zleceniodawca oświadcza, że wyraża zgodę/nie wyraża zgody na kontaktowanie się 

Zleceniobiorcy z nim poprzez pocztę elektroniczną. Adres poczty elektronicznej zleceniodawcy do 

kontaktu jest następujący:...................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................................. 
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§ 8 

Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Zleceniobiorcę i podmioty z nim 

współpracujące danych osobowych Zleceniodawcy z zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej 

umowy, stosownie do postanowień ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

(Dz.U.2014.1182). 

 

§ 9 

1. Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy za realizację zlecenia opisanego w § 1 wynagrodzenie 

w wysokości ..............................................................................................................................zł netto 

(słownie: ......................................................................................................................................... zł.).  

2. Do powyższej kwoty doliczony zostanie podatek VAT wedle obowiązującej stawki, płatny przez 

Zleceniodawcę wraz z wynagrodzeniem. 

3. W przypadku uzyskania przez Zleceniobiorcę pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy dla 

Zleceniodawcy strony ustalają, iż Zleceniobiorca otrzyma dodatkowe honorarium (za efekt) 

w postaci zasądzonych od przeciwnika procesowego przez Sąd lub organ egzekucyjny 

kosztów zastępstwa adwokackiego, do których prawo Zleceniodawca przenosi niniejszym na 

Zleceniobiorcę.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 płatne jest jednorazowo / w ratach w następującym 

terminie: …............................................................................................................................................ 

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

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

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

 

§ 10 

W przypadku sporu powstałego na tle wykonywania niniejszej umowy strony umowy zobowiązują 

się w pierwszej kolejności dążyć do polubownego rozwiązania sporu. Sądem właściwym dla 

rozwiązania sporu będzie sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Zleceniobiorcy. 

 

§ 11 

Umowę sporządzono w 2 (słownie: dwóch) egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony. 

 

 

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

Zleceniodawca       Zleceniobiorca 


