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Kielce, dnia ………………………………………… 

 

Umowa o świadczenie pomocy prawnej 

zawarta dnia _______________________ roku, w Kielcach (zwana dalej „Umową”), pomiędzy: 

___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

zwany dalej  

 „Zleceniodawcą” 

a 

Mariuszem Delipacy, radcą prawnym prowadzącym Kancelarię Radcy Prawnego Mariusz Delipacy, ul. Rejtana 1, 

26-021 Daleszyce, filia ul. Warszawska 28/16, 25-312 Kielce, NIP 662 175 56 89 zwanym dalej „Zleceniobiorcą” 

lub „radcą prawnym” lub „Kancelarią”. 

Zleceniodawca i Zleceniobiorca zwani są dalej łącznie „Stronami”, osobno zaś „Stroną”. 

 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest zastępstwo procesowe ……………………………………………………………………….. 

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

(zwany dalej „Klientem”) przed Sądem ……………………. instancji w sprawie o  

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., przeciwko 

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

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

a w szczególności: 

- przygotowanie i wysłanie wezwania do zapłaty, 

- przygotowanie i złożenie pozwu, 

- przygotowanie i wysłanie odpowiedzi na stosowne pismo, 

 

2. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas trwania postępowania przed Sądem ___________________________________ 

instancji. 

3. a) Wynagrodzenie Kancelarii z tytułu wykonania przedmiotu Umowy wynosi ____________________ PLN (słownie: 

_____________________________________________________________________________złotych) plus podatek VAT wg stawki 23%.  

W/w wynagrodzenie płatne jest w całości na rachunek KANCELARIA RADCY PRAWNEGO Mariusza Delipacy,  

Nr konta: 77 1050 1429 1000 0090 7731 8724 , w ciągu 7 dni od daty podpisania niniejszej Umowy i 

przekazania Klientowi prawidłowo wystawionej faktury VAT lub rachunku. Zleceniodawca upoważnia 

Zleceniobiorcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.  



  

b) Za udział pełnomocnika w rozprawie przed Sądem ………………….. instancji, Kancelarii przysługuje 

dodatkowe wynagrodzenie w wysokości ………….. PLN (słownie: ………………………………………………………………….. 

złotych) plus podatek VAT wg stawki 23%, za każdą wyznaczoną przez Sąd rozprawę.  

4. a) Radca prawny Mariusz Delipacy ma prawo do uzyskania od Klienta zwrotu, wszystkich wydatków 

poniesionych przez siebie, związanych bezpośrednio z wykonaniem czynności wynikających z niniejszej 

Umowy, w szczególności wszelkich kosztów wykonania kserokopii dokumentów lub uwierzytelnienia 

poszczególnych dokumentów przez notariusza itp. 

b) W/w radca prawny nie jest obowiązany do uiszczenia za Klienta jakichkolwiek opłat sądowych i/lub 

skarbowych związanych z wniesieniem pozwu i prowadzeniem postępowania przed Sądem.  

c) Klient obowiązany jest  przed złożeniem pozwu lub odwołania przez radcę prawnego we właściwym 

sądzie, dostarczyć radcy prawnemu oryginał dokumentu potwierdzającego uiszczenie wpisu sądowego, tak 

aby możliwe było złożenie takiego dowodu wraz z pozwem lub odwołaniem w ustawowym terminie. 

5. Wszelkie informacje otrzymane od Klienta lub dotyczące Klienta będą miały charakter poufny i chronione 

będą tajemnicą radcowską. 

6. Zleceniodawca zobowiązuję się wydać Zleceniobiorcy wszelkie posiadane dokumenty niezbędne dla 

prowadzenie sporu, o którym mowa w ust. 1. 

7. Klient udzieli radcy prawnemu Mariuszowi Delipacy pełnomocnictwa do reprezentowania jego interesów w 

przedmiotowej sprawie. 

8. Zleceniobiorca zobowiązany jest uzyskać zgodę Zleceniodawcy na czynności, które powodują, że dalsze 

prowadzenie sporu jest niecelowe lub niemożliwe, w szczególności: zawarcie ugody, zrzeczenie się 

roszczenia, uznanie zarzutu potrącenia, cofnięcie pozwu. O ile to będzie możliwe zgoda powinna mieć formę 

pisemną. 

9. W razie jakiegokolwiek sporu związanego z zawarciem, interpretacją lub wykonaniem niniejszej Umowy, 

Sądem wyłącznie właściwym będzie sąd właściwy miejscowo dla zleceniobiorcy. 

10. 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. 

11. Jakiekolwiek zmiany lub uzupełnienia niniejszej Umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosować się będzie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

przepisy ustawy o radcach prawnych. 

 

 

___________________________________      ____________________________ 

Kancelaria        Klient 

 


