UMOWA O POMOC PRAWNĄ
zawarta w dniu .......................................... r. w Warszawie pomiędzy:
..........................................................................................zam. .......................................................................,
NIP: ..................................., Pesel……………………………………………
tel. ...................................................; email: ...............................................;
zwanym w dalszej części Umowy „Zleceniodawcą”,
a
Adwokatem Michałem Zuchmantowiczem, prowadzącym indywidualną Kancelarię Adwokacką w Warszawie, ul.
Marszałkowska 8 lok. 12a, 00-590 Warszawa, NIP 521-192-23-48,
zwanym w dalszej treści Umowy „Zleceniobiorcą”,
o następującej treści:
§ 1. Przedmiot zlecenia
Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług prawnych, polegających na
......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
§ 2. Obowiązki Zleceniodawcy
Zleceniodawca zobowiązuje się do:
1) niezwłocznego przekazywania Zleceniobiorcy wszelkich informacji i dokumentów potrzebnych do prowadzenia sprawy,
2) zaliczkowego przekazywania Zleceniobiorcy opłat sądowych i kosztów ubocznych (np. koszty podróży) niezbędnych dla
wykonania zlecenia w terminie dwóch dni od dnia ustnego powiadomienia Zleceniodawcy przez Zleceniobiorcę o takiej
konieczności (zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych każde pismo adwokata musi być opłacone
wedle stawki ustawowej do dnia jego wniesienia pod rygorem zwrotu bez rozpoznawania treści merytorycznej tegoż
pisma),
3) uczestnictwa w wyznaczonych rozprawach i posiedzeniach sądowych, o ile będzie to konieczne,
4) uczestnictwa w spotkaniach i rozmowach oraz czynnościach, o ile będzie to konieczne, w celu należytego zrealizowania
zlecenia opisanego w § 1.
§ 3. Obowiązki Zleceniobiorcy
Zleceniobiorca zobowiązuje się do:
1) informowania Zleceniodawcy o stanie prowadzonej sprawy w czasie, gdy do takich zmian dochodzi,
2) zachowania w tajemnicy (tajemnica adwokacka) informacji uzyskanych od Zleceniobiorcy w związku z realizacją niniejszej
umowy i nieprzekazywania bez pisemnej zgody Zleceniodawcy żadnych oznaczonych jako poufne informacji, czy też
dokumentów osobom trzecim z wyłączeniem osób współpracujących ze Zleceniobiorcą (np. audytorów).
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§ 4. Realizacja umowy i odpowiedzialność
Umowa niniejsza nakłada na Zleceniobiorcę jedynie obowiązek rzetelnego działania, nie jest natomiast zobowiązaniem
Zleceniobiorcy do osiągnięcia określonego celu.
Zleceniobiorca w realizacji swoich uprawnień i obowiązków ma prawo ustanawiać dalszego pełnomocnika
profesjonalnego.
Zleceniobiorca jest uprawniony do modyfikacji (ograniczenia lub rozszerzenia) udzielonych na mocy niniejszej umowy
zleceń, stosownie do konieczności wynikającej z należytego świadczenia usług.
Strony zobowiązują się do nieudostępniania osobom trzecim treści (całości lub części) niniejszej umowy.
Zaniechanie lub nienależyte wykonanie przez Zleceniodawcę obowiązków określonych w § 2 uprawnia Zleceniobiorcę do
wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednotygodniowego obowiązku działania od dnia doręczenia wypowiedzenia.
Zaniechanie lub nienależyte wykonanie przez Zleceniobiorcę obowiązków określonych w § 2 uprawnia Zleceniodawcę do
wypowiedzenia umowy bez dalszego obowiązku działania od dnia doręczenia wypowiedzenia. Zleceniobiorca oświadcza,
że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej do kwoty 250.000,- złotych, do której to strony zgodnie ograniczają
odpowiedzialność cywilną Zleceniobiorcy.
§ 5. Wynagrodzenie
Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy za realizację zlecenia opisanego w § 1 wynagrodzenie w wysokości ………….
złotych za każdy pełny miesiąc kalendarzowy pracy profesjonalnego pełnomocnika oraz ……………………. złotych za
każdą aktywność procesową. Zaliczkowo Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty kwoty …………….. złotych. Do
powyższych kwot zostanie doliczony podatek VAT, wedle obowiązującej w dniu rozliczenia stawki (wynagrodzenie
abonamentowe).
Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy za realizację zlecenia opisanego w § 1 wynagrodzenie w wysokości ………….
złotych oraz ……………………. złotych za każdą aktywność procesową w postaci rozprawy. Zaliczkowo Zleceniodawca
zobowiązuje się do zapłaty kwoty …………….. złotych. Do powyższych kwot zostanie doliczony podatek VAT, wedle
obowiązującej w dniu rozliczenia stawki (wynagrodzenie od podjęcia się sprawy).
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W przypadku dochodzenia roszczenia o zapłatę strony ustalają wynagrodzenie za sukces w wysokości ….. % od wartości
przedmiotu sporu (succes fee).
Zapłata wynagrodzenia opisanego w § 5 pkt 1 nastąpi w terminie ustalonym na fakturze.
§ 6. Klauzule ochrony danych osobowych
Zgodnie z art. 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 679/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r., Adwokat
informuje, że jest Administratorem Danych Osobowych podanych przez Zleceniodawcę. Dane osobowe jako
zidentyfikowanej osoby fizycznej, przetwarzane są w celu na określonej przesłance legalności, w zakresie:
a. zawarcia i wykonywania niniejszej umowy o świadczenie usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b. wykonywania obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze Danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c)
RODO,
c. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w zakresie: dla celów ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, wydania zaświadczeń
o praktykach na potrzeby wewnętrzne Administratora Danych oraz ewentualnie Okręgowej Rady Adwokackiej
w Warszawie;
Odbiorcami danych są:
a. Inne podmioty wykonywujące usługi na rzecz Administratora Danych jak usługi doradcze, ubezpieczeniowe,
konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną lub techniczną,
b. podmioty realizujące czynności, uznane jako prawnie uzasadniony interes Administratora Danych np. obsługa
księgowa, realizacja aktywności adwokata w sądzie, urzędzie lub organach ścigania,
c. Inne podmioty, gdy istnieją przyczyny prawne w zakresie: dążenia do spełniania wymogów obowiązującego
prawa, przepisów, procesów prawnych lub prawomocnych żądań instytucji państwowych, wykrywaniem
oszustw i zapobieganiem im, a także rozwiązywaniem innych problemów dotyczących oszustw,
bezpieczeństwa i kwestii technicznych; ochroną praw własności lub bezpieczeństwa Administratora Danych
oraz pozostałych osób w sposób wymagany bądź dozwolony przez przepisy prawa.
Administrator Danych oświadcza, że dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza obszaru UE chyba, że
zlecenie będzie obejmowało taką konieczność lub jest ona przewidziana przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
Zleceniodawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (zapomnienia),
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem. Nadto przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na
działania Administratora Danych.
Mają Państwo prawo skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych osiągalnym pod adresem e-mail
michal@zuchmantowicz.pl.
Administrator oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z celem i podstawą legalności
ich przetwarzania, w tym:
a. w przypadku, gdy Administrator Danych przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu
administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu;
b. przypadku, gdy Administrator Danych przetwarza dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na
obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy;
c. w przypadku zakończenia realizacji umowy, przez okres do 10 lat w przypadku osoby fizycznej od dnia
zakończenia czynności z umowy.
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§ 7. Pozostałe
Wszystkie spory wynikłe i związane z tą Umową będą rozstrzygane przez Sąd Polubowny przy Okręgowej Radzie
Adwokackiej w Warszawie, wedle regulaminu tego Sądu. Zapis na sąd polubowny nie dotyczy konsumenta, chyba
że następczo wyrazi on wolę takiego trybu rozstrzygania sporu, kierując żądanie do tegoż Sądu.
Umowę sporządzono w 2 (słownie: dwóch) egzemplarzach, po jednym dla każdej Strony.
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