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UMOWA  

zawarta w dniu ……………………………………..r. w Wałbrzychu pomiędzy : 

Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” spółką z o.o. z siedzibą w 

Wałbrzychu; adres: ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych; wpisaną przez Sąd Rejonowy dla 

Wrocławia -  Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru 

przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000059084  (NIP- 886-20-81-325), posiadającą kapitał 

zakładowy w wysokości 407.390.000,00 zł, w imieniu której działają: 

.............................. 

.............................. 

zwaną w dalszej części umowy Zleceniodawcą 

a 

Kancelarią ............... z siedzibą w ............. ............................................................................., 

w imieniu której działa ........................................ 

zwanym w dalszej treści umowy Zleceniobiorcą, 

razem zwanymi dalej Stronami, 

o następującej treści: 

 

§ 1 

Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy świadczenie usług polegających na sprawowaniu 

stałej obsługi prawnej, a Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia na rzecz 

Zleceniodawcy usług w tym zakresie, obejmujących w szczególności: 

1) zastępstwo procesowe spółki w postepowaniach przed: sądami powszechnymi  

i administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, 

Trybunałem Konstytucyjnym, organami administracji publicznej, Zakładem Ubezpieczeń 

Społecznych, organami egzekucyjnymi,  

2) windykację przedsądową, postępowania pojednawcze oraz reprezentację w ramach 

alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów, 

3) sporządzanie informacji i opinii prawnych, 

4) wsparcie wewnętrznej obsługi prawnej Zleceniodawcy w wymiarze nie większym niż 

średnio 10 godzin tygodniowo (w szczególności: udzielanie porad prawnych, weryfikacja 

umów i innych dokumentów pod względem formalno-prawnym, udział w negocjacjach z 

kontrahentami spółki, udział w posiedzeniach organów spółki). 
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§ 2 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać czynności będące przedmiotem umowy  

z najwyższą starannością, wynikającą z profesjonalnego charakteru prowadzonej 

działalności, zgodnie z zasadami obowiązującego prawa i etyki zawodowej, zapewniając 

właściwą ochronę interesów prawnych Zleceniodawcy w zakresie powierzonych sobie 

czynności. Zleceniobiorca zobowiązuje się w szczególności do zachowania poufności 

wszelkich informacji udostępnionych przez Zleceniodawcę w związku z realizacją 

przedmiotu niniejszej umowy oraz nieudostępniania ich osobom trzecim w celu lub 

zakresie innym niż wymaga tego prawidłowe wykonanie umowy.  

2. Zleceniobiorcy nie przysługuje wyłączność świadczenia na rzecz Zleceniodawcy usług, 

będących przedmiotem umowy. Zleceniodawca jest uprawniony do korzystania z usług 

świadczonych przez osoby trzecie bez informowania o tym fakcie Zleceniobiorcy. 

3. W okresie obowiązywania umowy Zleceniobiorca nie będzie uprawniony do świadczenia 

usług na rzecz któregokolwiek z kontrahentów i partnerów biznesowych zamawiającego, 

w szczególności na rzecz przedsiębiorców prowadzących lub zamierzających prowadzić 

na podstawie zezwolenia działalność na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej „INVEST-PARK” bądź korzystających lub zamierzających korzystać z 

jakiejkolwiek innej formy wsparcia przyznawanego przez spółkę. W wyjątkowych 

przypadkach Zleceniodawca będzie uprawniony, na zasadzie własnego swobodnego 

uznania, do udzielenia zgody na świadczenie takich usług. Zgoda Zleceniodawcy wymaga 

zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Zleceniobiorca oświadcza, że osobą odpowiedzialną za realizację umowy z jego strony 

jest ......................................... („osoba odpowiedzialna”). Zmiana osoby odpowiedzialnej 

w trakcie obowiązywania umowy każdorazowo wymaga uzyskania zgody Zleceniodawcy, 

udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

5. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapewnienia stawiennictwa osoby odpowiedzialnej 

w siedzibie Zleceniodawcy przynajmniej raz w tygodniu, w uprzednio uzgodnionym ze 

Zleceniodawcą terminie. Zleceniodawca może wyrazić zgodę na stawiennictwo innej 

kompetentnej osoby w zastępstwie osoby odpowiedzialnej. 

6. Zleceniodawca zobowiązuje się do przekazania Zleceniobiorcy wszelkich informacji 

i dokumentów niezbędnych lub pomocnych do prawidłowego wykonywania przedmiotu 
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zlecenia, a nadto do udzielania Zleceniobiorcy pełnomocnictwa procesowego ogólnego 

oraz do terminowego regulowania należności Zleceniobiorcy. 

 

§ 3 

1. Za wykonywanie usług określonych w § 1 Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie 

ryczałtowe w wysokości ............ zł netto miesięcznie (słownie netto: ... złotych), 

powiększone o należny podatek od towarów i usług (VAT) w stawce obowiązującej w 

dacie wystawienia przez Zleceniobiorcę faktury. 

2. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy jest płatne z dołu, na podstawie wystawionej przez 

Zleceniobiorcę faktury VAT. 

3. Zleceniodawca upoważnia Zleceniobiorcę do wystawienia faktury VAT i przedstawienia 

jej do zapłaty bez podpisu przedstawiciela Zleceniodawcy upoważnionego do odbioru 

faktur. 

4. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, w terminie 10 dni od dnia doręczenia 

Zleceniodawcy prawidłowej faktury VAT, na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany 

w fakturze. 

5. Łączna wysokość wynagrodzenia opisanego w niniejszym paragrafie oraz wynagrodzenia 

opisanego w paragrafie 4 nie może przekroczyć 200.000 (dwustu tysięcy) złotych netto 

w stosunku rocznym. 

 

§ 4 

Niezależnie od wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 Zleceniobiorcy przysługuje 

wynagrodzenie dodatkowe w postaci: 

................................................................. 

 

§ 5 

Zleceniobiorcy przysługuje także zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w 

związku z wykonywaniem zlecenia, obejmujących: 

1) uiszczone w zastępstwie Zleceniodawcy opłaty sądowe, skarbowe, notarialne; 

2) koszty przejazdów poza obszarem właściwości Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, na 

podstawie przedstawionych rachunków za bilety, a w przypadku przejazdu 

samochodem, na podstawie iloczynu odległości (wyrażonej w kilometrach, według 
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najkrótszej możliwej trasy) i stawki określonej w § 2 rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu 

dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów 

osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. 

Nr 27, poz. 271 z późn. zm.).  

 

§ 6 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony jednego roku od dnia ............................ 

2. W przypadku upływu terminu, wskazanego w ust. 1, a także w przypadku rozwiązania 

umowy przed upływem terminu wskazanego w ust. 1, Zleceniobiorca zobowiązany jest do 

dalszego reprezentowania Zleceniodawcy w toczących się postepowaniach, w których 

Zleceniobiorca został ustanowiony pełnomocnikiem przed upływem terminu, wskazanego 

w ust. 1 albo przed dniem rozwiązania umowy, aż do ich prawomocnego lub ostatecznego 

zakończenia. W takim przypadku Zleceniobiorcy przysługuje jedynie wynagrodzenie 

określone w § 4. 

3. Zleceniodawca może zwolnić Zleceniobiorcę z obowiązku określonego w ust. 2. 

Zwolnienie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. Obowiązek 

wynikający z ust. 2 nie znajduje również zastosowania w przypadku, gdy Zleceniobiorca 

utracił obiektywną zdolność do reprezentacji Zleceniodawcy. 

4. W trakcie reprezentowania Zleceniodawcy na zasadach określonych w ust. 2, 

Zleceniobiorcę obowiązują postanowienia § 2 ust. 3. 

 

§ 7 

1. Zmiana, rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy wymagają zachowania formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego, regulaminy wykonywania zawodów 

adwokata i radcy prawnego oraz kodeksy etyki zawodowej.  

 

                   ZLECENIODAWCA              ZLECENIOBIORCA 


