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UMOWA ZLECENIA !

zawarta w    , w dniu     r. pomiędzy:  !
Imię i nazwisko:           
Adres zam.:            
Tel:      E-mail:        !
zwanym dalej Zleceniodawcą !
a !
Grzegorzem Ilków,  
prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Grzegorz Ilków Kancelaria Adwokacka  
z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kościuszki 14, 50-038 Wrocław 
NIP: 8942794843, REGON: 022394192  !
zwanym w dalszej części Umowy Zleceniobiorcą !
o następującej treści: !

§ 1 Przedmiot Umowy !
1. Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy świadczenie na jego rzecz usług pomocy prawnej, która 

obejmuje kompleksową obsługę prawną w sprawie: 
           
           
            

2. Obsługa prawna obejmuje w szczególności: 
a. konsultacje i doradztwo prawne; 
b. sporządzanie pism przedsądowych; 
c. sporządzanie pism procesowych; 
d. zastępstwo procesowe. !

§ 2 Wynagrodzenie !
1. Zleceniodawca, w związku z wykonywaniem przez Zleceniobiorcę obowiązków umownych,  

o których mowa w § 1 powyżej, zobowiązany jest do uiszczenia na jego rzecz wynagrodzenia  
w wysokości łącznej      zł brutto, płatnego w następujących 
kwotach częściowych i terminach: 
−     zł brutto do dnia    
−     zł brutto do dnia    
−     zł brutto do dnia    
−     zł brutto do dnia    
−     zł brutto do dnia    
−     zł brutto do dnia    
−     zł brutto do dnia    
−     zł brutto do dnia    
−     zł brutto do dnia    
−     zł brutto do dnia    !
gotówką lub na rachunek bankowy kancelarii nr: 56 1090 2398 0000 0001 2351 7404 
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§ 3 Obowiązki Stron !

1. Zleceniobiorca zobowiązany jest do dochowania należytej staranności w zakresie wykonywanych 
usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami korporacyjnymi. 

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapewnienia stałości usług oraz odpowiedniej 
dyspozycyjności wobec Zleceniodawcy. 

3. Zleceniodawca jest zobowiązany do ponoszenia lub zwrotu kosztów przejazdu oraz pobytu 
pełnomocnika procesowego poza siedzibą Zleceniobiorcy, jeżeli wymaga tego świadczenie 
zleconych usług prawnych. 

4. Koszty przejazdu i pobytu strony będą ustalały indywidualnie. W przypadku ich nieuzgodnienia, 
koszty pobytu oznaczają koszty zakwaterowania w hotelu, znajdującym się w miejscu, gdzie 
zamiejscowa obsługa ma być wykonana, jednakże o standardzie nie wyższym niż 3 gwiazdki, 
natomiast koszty przejazdu będą rozliczone zgodnie z ogólnie obowiązującymi normami 
regulującymi zwrot kosztów podróży służbowej na obszarze kraju. !

§ 4 Postanowienia końcowe !
1. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. 
2. Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 
3. Każda ze stron może wypowiedzieć na piśmie niniejszą umowę z zachowaniem 

jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec następnego miesiąca 
kalendarzowego. Wypowiedzenie umowy nie niweczy jednakże roszczenia Zleceniobiorcy, 
wynikającego z postanowień § 2 niniejszej Umowy. 

4. Zleceniodawcy, w przypadku zawarcia umowy na odległość, przysługuje prawo odstąpienia od 
niej bez podania przyczyn – w terminie 10 dni od daty jej zawarcia. W tym celu powinien on, 
zachowując powyższy termin, złożyć Zleceniobiorcy stosowne pisemne oświadczenie w tym 
przedmiocie. Wzór takiego oświadczenia, zawierający oznaczenie nazwy Zleceniobiorcy i adres 
jego siedziby, stanowi załącznik do niniejszej umowy, którego odbiór Zleceniodawca potwierdza 
poprzez zawarcie niniejszej umowy. 

5. Zmiany lub uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
6. Do zakresu nieuregulowanego niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo o adwokaturze. 
7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. !!!
           
 Zleceniodawca                                  Zleceniobiorca !!!!!!!!!!!!!!!
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Załącznik do umowy zlecenia  

– wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość !
   ,    

        miejscowość  data !
     
imię i nazwisko 
     
     
     
adres    ! !

Grzegorz Ilków  
Kancelaria Adwokacka 
ul. Kościuszki 14 
50-038 Wrocław !!

OŚWIADCZENIE 
o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość !!

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1* ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw 
konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny  
(Dz.U. nr 22, poz. 271 ze zm.)  odstępuję od umowy zlecenia zawartej dnia    
  
w       w sprawie o:       
           
            !!

     
podpis 

                                                                                             !!!!!
* Art. 7. 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, 

składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni ustalonym w sposób określony  
w art. 10 ust. 1. 
2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą 
oznaczonej sumy (odstępne). 
3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z 
wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że 
zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek 
przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty. 
Art. 10. 1. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia 
wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.
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