ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU
UMOWA O ZASTĘPSTWO PROCESOWE

zawarta w … w dniu ..., zwana dalej “Umową”, pomiędzy:
…
zwanym dalej “Pełnomocnikiem”,
oraz
...
zwanym dalej ”Mocodawcą”;
o następującej treści:

§ 1 WARUNKI ZAWARCIA UMOWY

Umowa zostaje zawarta pod następującymi warunkami zawieszającymi:
a. Mocodawca wypełnieni udostępniony w Serwisie formularz pozwu o zapłatę
poprzez podanie danych adresowych swoich oraz Dłużnika, a także
prawdziwych,

rzetelnych

i

kompletnych

oświadczeń

i

dowodów

potwierdzających dług;
b. Mocodawca zapłaci na rachunek bankowy Pełnomocnika opłatę sądową od
pozwu w wysokości 1,25% żądanej kwoty, oraz opłatę na rzecz eCard S.A. w
wysokości 1% opłaty sądowej od pozwu. Opłaty te podlegają zwrotowi od
Dłużnika;
c. Mocodawca podpisze wygenerowane w Serwisie pełnomocnictwo, a następnie
załączy jego skan na stronie pozwu oraz prześle oryginał na adres
Pełnomocnika.
1. Umowa o zastępstwo procesowe nie wymaga podpisów i zostaje zawarta na odległość
w wyniku oferty złożonej przez Pełnomocnika i zaakceptowanej przez Mocodawcę, a

na potwierdzenie jej zawarcia wiadomość email z jej treścią zostaje przesłana
Mocodawcy na adres email podany przy rejestracji w Serwisie.

§ 2 OBOWIĄZKI PEŁNOMOCNIKA

1. Mocodawca zleca Pełnomocnikowi wykonanie następujących czynności:
a. Pełnomocnik sporządzi na podstawie oświadczeń i dowodów podanych przez
Mocodawcę w Serwisie pozew o zapłatę przeciwko:
…
…
…
zwanemu dalej “Dłużnikiem”, a następnie wniesie ten pozew do Esądu razem
z opłatą sądową od pozwu. W pozwie o zapłatę Pełnomocnik zawrze m.in.
wnioski o zasądzenie kosztów sądowych od Dłużnika na rzecz Mocodawcy.
Kwota zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego stanowi wynagrodzenie
Pełnomocnika wskazane w punkcie pierwszym paragrafu trzeciego. Pozostałe
zasądzone koszty sądowe należą się Mocodawcy;
b.
c. Pełnomocnik będzie na bieżąco informował Mocodawcę o postępowaniach
przed Esądem lub przed komornikiem oraz o wyznaczanych rozprawach;
d. jeżeli Esąd nie wyda nakazu zapłaty i przekaże sprawę sądowi właściwemu, to
Pełnomocnik na wezwanie sądu właściwego sporządzi i wniesie pismo
uzupełniające braki formalne. Ponadto pełnomocnik będzie monitorował
postępowanie przed sądem aż do wydania wyroku w pierwszej instancji. W
razie wniesienia przez Dłużnika sprzeciwu od nakazu zapłaty Pełnomocnik
sporządzi i wniesie odpowiedź na ten sprzeciw.
e. po uzyskaniu prawomocnego nakazu zapłaty lub wyroku opatrzonego klauzulą
wykonalności Pełnomocnik sporządzi i wniesie do komornika wniosek o
wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Jeżeli Mocodawca podał na stronie
pozwu składniki majątku Dłużnika, to Pełnomocnik uwzględni je we wniosku.
2. Pełnomocnik przyjmuje zlecenie wskazane w punkcie poprzedzającym i zobowiązuje
się je wykonać w sposób wynikający z Umowy.
3. Pełnomocnik zobowiązany jest wykonywać obowiązki wynikające z Umowy z należytą
starannością wymaganą od adwokata/radcy prawnego.

4. Pełnomocnik nie jest zobowiązany do badania kwestii przedawnienia wierzytelności
Mocodawcy i nie ponosi odpowiedzialności za przedawnienie, które nastąpiło po
zawarciu Umowy.
5.
§ 3 WYNAGRODZENIE PEŁNOMOCNIKA

1. Za wykonanie czynności wskazanych w Umowie należy się wynagrodzenie w
wysokości całości kosztów zastępstwa procesowego zasądzonych od Dłużnika przez
sąd oraz przyznanych przez komornika. Wszelkie wpłaty od Dłużnika lub od komornika
należą się w pierwszej kolejności Pełnomocnikowi tytułem wynagrodzenia aż do
momentu jego całkowitej zapłaty.
2. Ponadto

Mocodawca

zapłaci Pełnomocnikowi wynagrodzenie według stawek

wskazanych w punktach trzecim i czwartym niniejszego paragrafu jeżeli obowiązek
zapłaty wynagrodzenia zgodnie z punktem poprzedzającym nie powstał tego powodu,
że:
a.
b. Mocodawca nie dopełnił jednego z obowiązków wskazanych w Umowie i
Pełnomocnik skorzystał z prawa do wypowiedzenia pełnomocnictwa;
c. Mocodawca wypowiedział pełnomocnictwo po upływie 14 dni od daty zawarcia
Umowy lub po wniesieniu pozwu o zapłatę do Esądu lub po wniesieniu
wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego do komornika;
d. Mocodawca cofnął powództwo lub złożył wniosek o umorzenie postępowania
sądowego lub cofnął wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego lub
złożył wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego;
e. Mocodawca zawarł z dłużnikiem ugodę, w której nie uwzględniono obowiązku
zapłaty wynagrodzenia Pełnomocnikowi lub zgodnie z którą Pełnomocnik
otrzyma wynagrodzenie mniejsze od stawek wynagrodzenia wskazanych w
punktach trzecim i czwartym niniejszego paragrafu. W tym przypadku
Mocodawca wyrówna Pełnomocnikowi wynagrodzenie do wysokości tych
stawek;
f.

postępowanie przed sądem pierwszej instancji zakończyło się bez zasądzenia
wynagrodzenia Pełnomocnika z przyczyn przez niego niezawinionych, w
szczególności gdy zapadł
postępowanie.

W

wyrok oddalający powództwo albo umarzający

przypadku

częściowego

oddalenia

powództwa

lub

częściowego umorzenia postępowania Mocodawca wyrówna Pełnomocnikowi
wynagrodzenie do wysokości stawek wynagrodzenia wskazanych w punktach
trzecim i czwartym niniejszego paragrafu;
3. Stawki wynagrodzenia Pełnomocnika wymienione w punkcie drugim niniejszego
paragrafu są równe stawkom za postępowanie upominawcze wskazanym w
rozporządzeniach Ministra Sprawiedliwości z dnia 03 października 2016 r. w sprawie
opłat za czynności adwokackie i wynoszą:
a. 60 zł  w sprawie długu nie większego niż 500 zł;
b. 180 zł  w sprawie długu większego niż 500 zł ale nie większego niż 1500 zł;
c. 600 zł  w sprawie długu większego niż 1500 zł ale nie większego niż 5000 zł;
d. 1200 zł  w sprawie długu większego niż 5000 zł ale nie większego niż 10000
zł;
e. 2400 zł  w sprawie długu większego niż 10000 zł ale nie większego niż 50000
zł;
f.

3600 zł  w sprawie długu większego niż 50000 zł ale nie większego niż 200000
zł;

g. 7200 zł  w sprawie długu większego niż 200000 zł.
4. Jeżeli skutecznie wniesiono sprzeciw od nakazu zapłaty, to stawki wynagrodzenia
Pełnomocnika wymienione w punkcie drugim niniejszego paragrafu wynoszą:
a. 90 zł  w sprawie długu nie większego niż 500 zł;
b. 270 zł  w sprawie długu większego niż 500 zł ale nie większego niż 1500 zł;
c. 1200 zł  w sprawie długu większego niż 1500 zł ale nie większego niż 5000 zł;
d. 1800 zł  w sprawie długu większego niż 5000 zł ale nie większego niż 10000
zł;
e. 3600 zł  w sprawie długu większego niż 10000 zł ale nie większego niż 50000
zł;
f.

5400 zł  w sprawie długu większego niż 50000 zł ale nie większego niż 200000
zł;

g. 10800 zł  w sprawie długu większego niż 200000 zł.i nie większego niż
5000000zł
h. 25000zł  w sprawie długu większego niż 5000000

§ 4 DODATKOWE OBOWIĄZKI PEŁNOMOCNIKA

1. Pełnomocnik nie jest zobowiązany do sporządzania innych pism procesowych ani do
żadnych innych czynności niż wyraźnie wskazane w Umowie, chyba że w odrębnym
porozumieniu z Mocodawcą zgodzi się przyjąć taki obowiązek za ustalonym
wynagrodzeniem.

W

szczególności

Pełnomocnik

nie

jest

zobowiązany

do

stawiennictwa na rozprawach, sporządzania apelacji od wyroku ani do zastępowania
Mocodawcy w postępowaniu przed sądem II instancji.
2. W przypadku zawarcia porozumienia zgodnie z punktem pierwszym niniejszego
paragrafu Mocodawca i Pełnomocnik samodzielnie ustalają w nim zakres czynności do
wykonania oraz wysokość wynagrodzenia.
3. Wynagrodzenie ustalone zgodnie z punktem poprzedzającym jest niezależne od
wynagrodzenia Pełnomocnika wskazanego w paragrafie trzecim Umowy. W
szczególności wynagrodzenie Pełnomocnika wskazane w paragrafie trzecim Umowy
nie może być w żaden sposób potrącane z wynagrodzeniem ustalonym zgodnie z
punktem poprzedzającym.

§ 5 OBOWIĄZKI MOCODAWCY

1. W czasie trwania postępowania przed sądem lub przed komornikiem Mocodawca
zobowiązany jest do aktywnej współpracy z Pełnomocnikiem w zakresie w jakim jest to
potrzebne do jak najszybszego i pozytywnego zakończenia prowadzonej sprawy.
Mocodawca jest w szczególności zobowiązany do:
a. udzielania odpowiedzi na kierowane przez Pełnomocnika zapytania dotyczące
prowadzonej sprawy w wyznaczonym terminie;
b. zawiadamiania Pełnomocnika o otrzymaniu od Dłużnika zapłaty długu w
całości, lub w części oraz o potrąceniu, barterze lub zwolnieniu z długu;
c. zawiadamiania

Pełnomocnika

o

zawartych

z

Dłużnikiem

ugodach

i

porozumieniach oraz o jakiejkolwiek korespondencji od niego otrzymanej, nie
później niż w terminie 7 dni od daty tych zdarzeń;
d. niezwłocznego przesłania na wezwanie Pełnomocnika lub sądu oryginałów
dokumentów potwierdzających dług lub innych dowodów potrzebnych do
pozytywnego zakończenia prowadzonej sprawy.
2. Mocodawca na wezwanie Pełnomocnika w terminie przez niego wskazanym jest
zobowiązany:
a. przesłać Pełnomocnikowi oryginały dokumentów potwierdzających dług;

b. uiścić na konto Pełnomocnika opłatę skarbową 17 zł od pełnomocnictwa;
c. uiścić koszty korespondencji w wysokości wskazanej przez Pełnomocnika.
3. Gdy sąd właściwy wezwie do uzupełnienia opłaty sądowej od pozwu do 5% długu, to
Mocodawca jest zobowiązany uiścić tę opłatę zgodnie z wezwaniem. Ten obowiązek
nie powstaje w razie złożenia przez dłużnika sprzeciwu od nakazu zapłaty.
4. Na wezwanie komornika Mocodawca uiści zaliczkę na poczet kosztów postępowania
egzekucyjnego. Kwota zaliczki jest zwracana Mocodawcy przez dłużnika po jej
wyegzekwowaniu przez komornika.
5. Niedopełnienie przez Mocodawcę jednego z obowiązków wskazanych w Umowie,
stanowi podstawę do wypowiedzenia przez Pełnomocnika pełnomocnictwa i
powstrzymania się od dalszego wykonywania czynności na rzecz Mocodawcy w
postępowaniu przed sądem lub przed komornikiem sądowym.

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Pełnomocnik może powstrzymać się ze sporządzeniem pozwu o zapłatę, jeżeli
oświadczenia lub dowody podane przez Mocodawcę uzna za nierzetelne lub
niekompletne.

W

takim

przypadku

Pełnomocnik

wezwie

Mocodawcę

do

przedstawienia dodatkowych dowodów lub oświadczeń, wyznaczając odpowiedni
termin
2. Pełnomocnik może odstąpić od Umowy jeżeli Mocodawca uchybi termonowi
wyznaczonemu zgodnie z punktem poprzedzającym oraz jeżeli uzna, że dług
przedstawiony przez Mocodawcę nie może być zasądzony nakazem zapłaty w
elektronicznym postępowaniu upominawczym.

§ 7 DANE OSOBOWE

1. Wraz z zawarciem Umowy Mocodawca udziela zgody na pozyskanie przez
Pełnomocnika od Operatora podanych danych osobowych i przetwarzanie ich w celu
wykonania Umowy.
2. Wraz z zawarciem Umowy Mocodawca oświadcza, że został poinformowany o
przysługującym mu prawie dostępu do treści danych osobowych oraz do ich

poprawiania i kontroli zgodnie z art. 24 i 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U.2002.101.926).
3. Wszelkie dane osobowe Mocodawcy, jakie Pełnomocnik uzyska w ramach lub przy
okazji wykonywania Umowy, będą przetwarzane przez niego tylko w zakresie
uzasadnionym prawidłowym wykonaniem Umowy. Przetwarzanie będzie dokonywane
w zgodzie z przepisami w/w ustawy.

§ 8 OPINIA MOCODAWCY

1. Wraz z zawarciem Umowy Pełnomocnik wyraża zgodę na publikację w Serwisie opinii
Mocodawcy dotyczącej sposobu wywiązania się przez niego z obowiązków
wynikających z Umowy.
2. Pełnomocnik jest uprawniony do publikacji w Serwisie odpowiedzi na odnoszącą się do
niego opinię Mocodawcy.

§ 9 SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ

1. Wszelkie oświadczenia w czasie obowiązywania Umowy Mocodawca i Pełnomocnik
będą składać sobie nawzajem za pomocą elektronicznego komunikatora dostępnego
na stronie pozwu po zalogowaniu się do Serwisu.
2. Mocodawca wyraża zgodę na wymianę korespondencji za pośrednictwem w/w
komunikatora oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wymiana korespondencji
obejmuje m.in. przesyłanie informacji niezbędnych do prowadzenia sprawy, przesyłanie
skanów pism i orzeczeń, a także faktur VAT.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy dokument stanowi zapis uzgodnień dokonanych pomiędzy Mocodawcą a
Pełnomocnikiem odnośnie treści Umowy. Został sporządzony na skutek przyjęcia przez
Mocodawcę warunków oferty złożonej przez Pełnomocnika. Niniejszy dokument został
wygenerowany elektronicznie na podstawie art. 60 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 

Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami). Nie wymaga
podpisu ani stempla.
2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych z wykonywania Umowy jest sąd
właściwy dla miejsca wykonywania działalności Pełnomocnika.

