KA N C E L A R I A ADWOKACKA
AD W O K AT RA D O S Ł AW JASIŃSKI
UMOWA ZLECENIA
zawarta w Zielonej Górze, w dniu …........................................... roku, pomiędzy:
1. …............................................…............................................…...............................................…............................................, zam.
….................................................................................................................................................................................................,
PESEL: ...................................…......., nr tel.: …............................................, e-mail:.......................................................................
zwaną/-ym w dalszej części umowy Poszkodowanym, a
2 . Radosławem Jasińskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod frmą Kancelaria Adwokacka Adwokat
Radosław Jasiński, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Jana Kasprowicza 9/4, 65-074 Zielona Góra, zwanym w dalszej części
umowy Zleceniobiorcą,
o następującej treści:
§ 1.
1.
Poszkodowany zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do podjęcia czynności mających na celu dochodzenie
naleznych Poszkodowanemu roszczeń z tytułu szkody powstałej w następstwie: ........................................................
.................................................................................................................................................................................................
2.
W ramach realizacji przedmiotu umowy wskazanego powyzej Zleceniobiorca zobowiązuje się do
przeprowadzenia następujących czynności:
a) rozpoznania sprawy i opracowania koncepcji dochodzenia nalezności;
b) przygotowanie niezbędnej dokumentacji, sporządzenie wezwania i wystąpienie o wypłatę odszkodowania;
c) prowadzenie rozmów (w tym w formie korespondencyjnej) w sprawie zawarcia ugody;
d) odbiór nalezności od Zakładu Ubezpieczeń lub innego zobowiązanego i przekazanie jej Zleceniodawcy, na
podstawie udzielonego Pełnomocnictwa;
e) wszczęcie i przeprowadzenie postępowania sądowego przeciwko zobowiązanemu.
3.
W związku z zakresem planowanych działań określonych powyzej, Poszkodowany udziela, Zleceniobiorcy
Pełnomocnictwa Szczególnego. Ponadto oświadcza, ze nie powierzył zadnemu podmiotowi lub osobie
dochodzenia jakichkolwiek roszczeń wynikłych ze zdarzenia opisanego w ust. 1 oraz zobowiązuje się nie
powierzać prowadzenia sprawy innym podmiotom w okresie 24 miesięcy. Ponadto oświadcza, iz wszelkie
podane przez niego dane, informacje, w tym okoliczności zdarzenia o którym mowa w ust. 1 są prawdziwe.
§ 2.
1.
Poszkodowany zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie w kwocie 100 zł netto, płatne w
terminie 14 dni od dnia wypłaty odszkodowania, a dodatkowo wynagrodzenie uzaleznione od efektów, w
wysokości …........ % wartości uzyskanego świadczenia (na które składają się nalezność główna oraz odsetki z
tytułu nieterminowej wypłaty przez Zobowiązanego). Ustalona w zdaniu poprzednim kwota wynagrodzenia
jest kwotą netto i zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23 %. Jej płatność nastąpi w terminie 14 dni
od dnia wypłaty odszkodowania. W przypadku przyznania renty miesięcznej, Zleceniobiorcy przysługuje
dodatkowo wynagrodzenie stanowiące równowartość …...... % z dwunastokrotnej wartości miesięcznej renty.
2.
Wynagrodzenie uzaleznione od efektów, o którym mowa w zdaniu pierwszym ust. 1 nie może przekroczyć
sześciokrotności stawki minimalnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. w
sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez skarb państwa kosztów nieopłaconej pomocy
prawnej udzielonej z urzędu.
3.
W przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego Poszkodowany zobowiązuje się zapłacić
Zleceniobiorcy dodatkowo wynagrodzenie w kwocie netto równej zasądzonym od strony przeciwnej kosztom
zastępstwa adwokackiego, powiększonej o podatek VAT w wysokości 23%.
4.
Poszkodowany zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie równiez w przypadku, gdy po
podpisaniu niniejszej umowy nastąpi:
a)
spełnienie świadczenia przez Zobowiązanego bezpośrednio do rąk Poszkodowanego;
b)
dokonanie przez Poszkodowanego cesji wierzytelności na osobę trzecią;
c)
potrącenie pomiędzy Poszkodowanym a zobowiązanym;
d)
zaspokojenie Poszkodowanego w inny dopuszczalny sposób za jego zgodą;
5.
Koszty uzyskania dokumentacji medycznej i innej dokumentacji niezbędnej do prowadzenia sprawy (np.
notatek policyjnych) oraz opłat skarbowych od pełnomocnictw, udzielonych w sprawie, koszty korespondencji, a
takze koszty dojazdów na rozprawy opłacone przez Zleceniobiorcę, podlegają zwrotowi od Poszkodowanego w
terminie 14 dni od dnia wypłaty odszkodowania.
6.
Usługa jest wykonana przez Zleceniobiorcę w momencie uzyskania wpływów na konto bankowe całości lub
części naleznego świadczenia od Zakładu Ubezpieczeń lub innego zobowiązanego. Poszkodowanemu zostaje
przekazana wartość uzyskanych świadczeń (nalezność główna i odsetki), po odliczeniu przysługującego
Zleceniobiorcy wynagrodzenia oraz kosztów opłaty od pełnomocnictwa i kosztów uzyskania dokumentów
niezbędnych do prowadzenia sprawy o których mowa w ust. 5 powyzej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
świadczenia oraz wpływu do Zleceniobiorcy oświadczenia Zakładu Ubezpieczeń (lub zobowiązanego) o tytule
wpłaty.
7.
W przypadku spełnienia świadczenia bezpośrednio do rąk Poszkodowanego zobowiązany jest on do wskazania
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wartości wypłaconego świadczenia oraz dokonania umówionej zapłaty wynagrodzenia, zgodnie z
treścią niniejszej umowy, w terminie 7 dni od dnia uzyskania świadczenia.
8.
Nalezne Poszkodowanemu kwoty przelewane będą na jego rachunek bankowy
nr:........................................................................................
§3
1.
Poszkodowany ponosi koszty procesu, w zakresie w jakim sąd nie udzielił zwolnienia z kosztów
sądowych.
2.
Poszkodowany opłaca koszty samodzielnie przekazując Zleceniobiorcy dowód ich uiszczenia. Po
pozytywnie zakończonej sprawie, koszty te są mu zwracane zgodnie z treścią wyroku sądowego lub
zawartej ugody.
§4
W przypadku pokrycia przez Zleceniobiorcę kosztów dojazdów na rozprawę sądową, które nie zostały
zasądzone przez Sąd od zobowiązanego, przy dokonywaniu rozliczenia wypłatę dla Poszkodowanego
pomniejsza się o wartość poniesionych kosztów wg. stawek określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości nalezności z tytułu podrózy słuzbowej na
terenie kraju wedle odległości wyznaczonych przez serwis Google Maps.
§5
1.
Poszkodowany zobowiązuje się informować Zleceniobiorcę na piśmie o kazdej zmianie swojego
adresu zamieszkania i numeru telefonu, a takze numeru rachunku bankowego. W przypadku
niedopełnienia tego obowiązku strony ustalają, ze pisma nadane na adres wskazany w umowie lub
ostatnim zawiadomieniu zostały Poszkodowanemu skutecznie doręczone.
§6
1.
Zleceniobiorca uzgadnia warunki ugody pozasądowej z Poszkodowanym.
2.
Poszkodowany zobowiązuje się, ze bez porozumienia ze Zleceniobiorcą i uzyskania od niego opinii,
nie podejmie zadnych czynności, które mogłyby skutkować niekorzystnym dla Zleceniobiorcy, w
zakresie przysługującego mu wynagrodzenia, zakończeniem sprawy, przez co nalezy takze
rozumieć takie czynności Poszkodowanego, które skutkować mogą uzyskaniem nizszych świadczeń
zadośćuczynienia, renty, kosztów leczenia lub innych, niz dochodzonych za pośrednictwem
Zleceniobiorcy.
§7
1.
Umowa niniejsza zawarta jest na czas prowadzenia sprawy, liczony do momentu gdy zapadnie
prawomocny wyrok sądu. Umowa moze zostać wypowiedziana przez kazdą ze stron z
zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.
2.
W sytuacji rozwiązania umowy z jakiejkolwiek przyczyny (wypowiedzenie, odstąpienie,
porozumienie stron itp.), Zleceniobiorcy przysługuje na podstawie art. 746 KC zwrot wydatków
poniesionych w celu realizacji niniejszej umowy oraz roszczenie o zapłatę tej części
wynagrodzenia określonego w § 2 powyzej, która odpowiada czynnościom podjętym przez
Zleceniobiorcę do dnia rozwiązania umowy. W takim przypadku Zleceniobiorca przekazuje
Poszkodowanemu zestawienie poniesionych wydatków oraz czynności podjętych do dnia
rozwiązania umowy, w oparciu o co domaga się przysługujących mu nalezności wskazanych w
zdaniu poprzednim.
3.
Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku pisemnego powiadomienia Poszkodowanego o braku
mozliwości dochodzenia roszczeń, albo adekwatności uzyskania świadczenia do poniesionej szkody
lub krzywdy.
§8
Strony ustalają, ze Zleceniobiorca jest upowazniony do dochodzenia wszelkich nalezności wynikających ze
wskazanego w § 1 ust. 1 zdarzenia, w tym takze wynikających z dobrowolnych umów ubezpieczenia
zawartych przez Poszkodowanego, na warunkach określonych w niniejszej umowie.
§9
1.
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
stron.
2.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewazności.
3.
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo o adwokaturze.
4.
Wszelkie spory związane z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo
sąd w Zielonej Górze.

podpis Poszkodowanego

Załączniki stanowiące integralną część Umowy:
1. Pełnomocnictwo Szczególne szt. 2,

podpis Zleceniobiorcy

