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Umowa o świadczenie stałej obsługi prawnej 

zawarta w dniu ………………………………….. roku w ……………………….. ……………. między: 

1. adwokatem Łukaszem Dziurkiewiczem prowadzącym Kancelarię Adwokacką z siedzibą  
w Legionowie przy ul. Mikołaja Kopernika 9, NIP 8171927943  – zwanym dalej Pełnomocnikiem 
a 

2. ……………………………………………………., zam. ……………………………………………. 

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

………………………………………………………………………………….. - zwanym dalej Klientem. 

§1 

1. Pełnomocnik zobowiązuje się do wykonywania stałej obsługi prawnej w zakresie określonym niniejszą 
umową, a Klient zobowiązuję się do zapłaty umówionego wynagrodzenia.   

2. Do czasu wykonywania umowy wlicza się również czas wykonywania czynności w Sądach i urzędach 
oraz czas przygotowywania się do rozpraw. Czasem pracy jest również gotowość świadczenia obsługi 
prawnej. 

3. Przedmiotem umowy jest ustalenie zasad stałej obsługi prawnej świadczonej przez Pełnomocnika na 
rzecz Klienta we wszystkich kwestiach prawnych jakie wynikają z prowadzonej przez niego działalności 
gospodarczej. 
 
4. Pełnomocnik od chwili  zawarcia niniejszej umowy, zobowiązuje się do świadczenia pomocy prawnej i 
doradztwa prawnego na rzecz Klienta we wszystkich sprawach prawnych pozostających w związku z 
prowadzoną przez  Klienta działalnością gospodarczą. 
 
5. Przez pomoc prawną i doradztwo prawne strony rozumieją wszystkie czynności i sprawy pośrednio 
chociażby związane z przepisami prawa, których przedmiotem jest w szczególności udzielanie porad i 
konsultacji prawnych, opinii prawnych, przygotowanie projektów wszelkich pism w zakresie świadczonych 
usług, reprezentacja interesów w ramach prowadzonych rokowań i negocjacji, a także  zastępstwo prawne i 
procesowe oraz  reprezentacja Klienta w postępowaniach przed sądami  powszechnymi wszystkich instancji, 
organami administracji, organami egzekucyjnymi, urzędami i instytucjami. 
 
6. Obowiązki Pełnomocnika wykonywane będą w jego siedzibie oraz w każdym innym miejscu, które jest 
przeznaczone do realizacji konkretnych zadań. 

§2 

1. Przy wykonywaniu umowy z Pełnomocnik będzie używał wszelkich środków przewidzianych przez 
przepisy polskiego prawa. Przy wykonywaniu zlecenia zleceniobiorca w razie konieczności może posłużyć 
się innymi osobami o odpowiednich kwalifikacjach tj. radcą prawnym lub adwokatem lub też aplikantem 
radcowskim (prawo substytucji). W przypadku takim Pełnomocnik ponosi koszty związane z udziałem osób 
trzecich oraz ponosi odpowiedzialność za ich działania i zaniechania. 

2. Pełnomocnik oświadcza, że zobowiązany jest do przestrzegania tajemnicy zawodowej. Tajemnicą objęte 
są wszelkie informacje, o których Pełnomocnik dowiedział się w związku lub przy okazji świadczenia usług. 

3. Pełnomocnik oświadcza, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za ewentualne szkody 
mogące wyniknąć z jego działań dla klienta. 

§3 

1. Opłaty i koszty związane z dochodzeniem roszczeń pokrywał będzie Klient. Pełnomocnik każdorazowo 
uprzedzi Klienta o obowiązku poniesienia kosztów związanych z planowaną czynnością. Jeżeli Klient 
oświadczy, że nie chce ponosić kosztów, czynność nie będzie dokonana. 

2. Pełnomocnik w toku spraw sądowych lub administracyjnych poinformuje Klienta o przysługujących 
środkach zaskarżenia i wyrazi opinię o zasadności ich wnoszenia. 

§4 
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Klient w razie konieczności będzie ponosił koszty związane z wynagrodzeniem osób trzecich ilekroć ich 
udziału wymagać będą przepisy (np. biegły rewident, biegły sądowy). Pełnomocnik każdorazowo uzgodni ze 
Klientem potrzebę korzystania z takiej pomocy oraz warunki wynagrodzenia. 

§5 

1. Klient zobowiązuje się do przygotowania dokumentów źródłowych związanych z aktualnie prowadzoną 
sprawą. Pełnomocnik w miarę potrzeby może żądać innych dokumentów od Klienta. To samo dotyczy 
dokumentów potrzebnych do sporządzenia opinii lub aktu prawnego. 

2. Klient odpowiada za prawdziwość i rzetelność oraz terminowość przekazanych Pełnomocnikowi 
dokumentów.  

3. Klient w przypadku zlecenia Pełnomocnikowi prowadzenia sprawy przed sądem o zapłatę zobowiązuje się 
niezwłocznie powiadomić Pełnomocnika o każdej wpłacie dokonanej przez dłużnika lub komornika, który 
egzekwuje od dłużnika należność. W przypadku zaniechania tego obowiązku zobowiązany będzie do zwrotu 
już poniesionych przez Pełnomocnika kosztów. 

§6 

Strony ustalają następujące warunki wynagrodzenia Pełnomocnika: 

1. Klient za opisane w §1 umowy czynności lub też za gotowość do ich świadczenia będzie płacił kwotę 
……………….………zł ( …………………………………………………………………….…….) netto miesięcznie.  

2. Zapłata wynagrodzenia następować będzie przelewem na rachunek bankowy Pełnomocnika ( nr 85 1950 
0001 2006 0151 9718 0002 ) w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.  

3. Pełnomocnik oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT. Faktura będąca podstawą zapłaty może być 
również przesłana pocztą – listem poleconym na adres siedziby Klienta, co uznane będzie za skuteczne 
doręczenie. Klient oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i upoważnia Pełnomocnika do wystawiania 
faktur VAT bez swojego podpisu. 

§7 

Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony, z możliwością wypowiedzenia przez każdą ze stron z 
zachowaniem jedno miesięcznego okresu wypowiedzenia liczonego na koniec miesiąca kalendarzowego 

§8 

1. Klient zobowiązuje się przekazać Pełnomocnikowi wszelkie informacje dotyczące dłużników i mające 
wpływ na możliwość prowadzenia przeciw niemu egzekucji. 

2. Pełnomocnik będzie informował Klienta o stanie spraw w toku sporządzając na życzenie Klienta okresowe 
raporty o stanie spraw sądowych i egzekucyjnych. 

3. Po zakończeniu umowy zleceniobiorca zwróci zleceniodawcy wszelkie oryginalne dokumenty związane z 
jej wykonywaniem. 

4. Dokumenty i przygotowane pisma mogą być również przesyłane drogą elektroniczną. 

§9 

1.  Strony zobowiązują się ewentualne spory wynikające z umowy rozstrzygać w drodze polubownej. 

2. Jakiekolwiek zmiany niniejszej umowy, jak również jej wypowiedzenie lub rozwiązanie, wymagają 
dotrzymania formy pisemnej pod rygorem nieważności. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają 
odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. 

§10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.  


