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Umowa o świadczeniu usługi adwokackiej 

zawarta w dniu  …………………………………, w Legionowie między: 

1. adwokatem Łukaszem Dziurkiewiczem prowadzącym Kancelarię Adwokacką 

z siedzibą w Legionowie przy ul. Mikołaja Kopernika 9, Pesel: 80022700773, NIP 8171927943 – zwanym dalej 

Pełnomocnikiem 

 a 

2. ……………………………………………………………….. zwaną/ym dalej Klientem. PESEL 

……………………… zam. ………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

§ 1 

1. Klient zleca, a Pełnomocnik przyjmuje do wykonania usługę prawną polegającą na prowadzeniu sprawy 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Klient udzieli Pełnomocnikowi pisemnego pełnomocnictwa do prowadzenia sprawy. Udzielenie pisemnego 

pełnomocnictwa jest warunkiem przystąpienia przez Pełnomocnika do wykonywania umowy. W toku wykonywania 

sprawy Pełnomocnik może prosić o dodatkowe  pełnomocnictwa do czynności, których konieczność wystąpiła 

w trakcie wykonywania umowy. Nieudzielenie poszczególnego pełnomocnictwa nie ma wpływu na przyjęte umową 

wynagrodzenie. 

§ 2 

Klient zobowiązuję się do zapłaty wynagrodzenia, na które składają się: 

1. Honorarium podstawowe. 

2. Wynagrodzenie za termin rozprawy/posiedzenia.*  

3. Succes fee.* 

 Udzielone pełnomocnictwo umocowuje Pełnomocnika do występowania przez  sądem w niniejszej sprawie. 

§4 

Zleceniodawca udostępni wszelki materiał dowodowy konieczny do należytego wykonania umowy, nawet gdyby 

Pełnomocnik nie zwracał się o jego udostępnienie. Pełnomocnik nie ponosi odpowiedzialności za brak dowodów lub 

ich wskazanie z opóźnieniem, chyba że Klient dokumentem wykaże, że wskazał dowody lub wskazał je w 

odpowiednim terminie. Klient udzieli pisemnie wszelkich informacji, jeżeli Pełnomocnik zwróci się z taką prośbą.  

§5 

1. Pełnomocnik wykonując umowę działał  będzie wyłącznie w granicach obowiązującego prawa, z zachowaniem 

zasad etyki adwokackiej i godności zawodu adwokata.  

2. Akta postępowania stanowią  własność pełnomocnika i nie mogą być wydane Klientowi, nawet po zakończeniu 

postępowania lub cofnięciu pełnomocnictwa. 

§6 

1. Pełnomocnik wykonując umowę będzie działał z zachowaniem zawodowej staranności wymaganej dla sprawy tego 

rodzaju.  
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2. Pełnomocnik nie ponosi odpowiedzialności za wynik sprawy oraz za treść orzeczeń, zarządzeń i innych czynności, 

podejmowanych przez organy zajmujące się rozstrzyganiem sprawy lub okoliczności pobocznych.  

3. Pełnomocnik nie ponosi odpowiedzialności za oddalenie powództwa, i koszty z tym związane obciążające 

Zleceniodawcę, z powodu przedawnienia roszczenia, o ile pełnomocnictwo zostało udzielone po nastąpieniu 

przedawnienia.  

4. Wszelkie okoliczności związane z wykonaniem umowy objęte są tajemnicą zawodową Pełnomocnika.  

§7 

1. Opłaty i koszty (skarbowe, sądowe itp.) związane w wykonaniem umowy obciążają wyłącznie Klienta. Pełnomocnik 

nie ponosi odpowiedzialności za terminowe uiszczenia opłat i kosztów, obciążających Klienta.  

2. W razie nie zapłacenia umówionego wynagrodzenia w tym honorarium podstawowego lub honorarium za udział w 

sprawie, w określonych w niniejszej umowie w terminach, Pełnomocnik może rozwiązać umowę i wypowiedzieć 

pełnomocnictwo bez zachowania okresu wypowiedzenia, zachowując umówione wynagrodzenie podstawowe.  

3. Klienta obciążają również koszty kancelaryjne (opłaty pocztowe, kserokopie itp.) związane w wykonaniem umowy. 

§8 

Pełnomocnik wystąpi, w oparciu o spis kosztów i ramach możliwości określonych w obowiązujących przepisach, o 

zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego od przeciwnika, w wysokości od minimalnej stawki do sześciokrotnej 

stawki minimalnej, określonego w rozporządzeniu ministra sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. (Dz. U. nr 163 

poz. 1348) w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej 

pomocy prawnej udzielonej z urzędu.  

§9 

1. Umowa niniejsza jest poufna i strony zobowiązują się zachować wszelkie jej postanowienia w tajemnicy.  

2. Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie, o czym strony powiadomią się wzajemnie oraz organy 

załatwiające sprawę. Rozwiązanie umowy jest jednoznaczne z wypowiedzeniem udzielonego pełnomocnictwa.  

3. W przypadku rozwiązania umowy, Pełnomocnikowi należy się wynagrodzenie dotychczas uiszczone.  

§10 

Umowę zawarto w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej strony. 

 

 

 

*Termin za rozprawę/posiedzenie oraz succes fee ustalane są indywidualne w zależności od rodzaju sprawy 


