
 

Warunki prowadzenia sprawy            

 

Adwokat Niemiecki (Rechtsanwalt) Krzysztof Peśla 

Rothenklempenowerstr. 49 

17321 Löcknitz 

(zleceniobiorca) 

oraz  …………………………….… (zleceniodawca) 

zgadzają się na następujące  

                                            WARUNKI PROWADZENIA SPRAWY:                                                             

1. Te warunki dotyczącą wszystkich obecnych i przyszłych spraw zleceniodawcy. 

2. Po dokonaniu zlecenia wpłacana jest ustalona zaliczka. 

3. Zleceniodawca przenosi na kancelarię roszczenia wobec osób trzecich, zarówno istniejące jak 

i przyszłe, pozostające w związku z działalnością kancelarii, w wysokości niewyregulowanych 

zobowiązań wobec kancelarii. Kancelaria przyjmuje te roszczenia, może je także, w imieniu 

zleceniodawcy, scedować na osoby trzecie. 

4. Zleceniodawcy ponoszą odpowiedzialność wobec kancelarii jako dłużnicy solidarni. 

5. Kancelaria prawna jest zobowiązana do przechowywania akt przez pięć lat po wykonaniu 

zlecenia lub faktury końcowej i przekazania ich na żądanie zleceniodawcy, jeżeli spełnił on 

wszystkie zobowiązania względem kancelarii. Jeżeli zleceniodawca został wezwany do ich 

odbioru, obowiązek przechowania wygasa 6 miesięcy po odbiorze wezwania. 

6. Zleceniodawca upoważnia kancelarię do podejmowania działań prawnych i wnoszenia 

środków odwoławczych według własnego uznania i bez wydawania odrębnego zlecenia; 

obowiązek w tym zakresie istnieje, jeżeli zlecenie w tym zakresie zostało udzielone i przyjęte. 

7. Jeżeli czas opracowania sprawy w części pisemnej w 1 instancji zgodnie z ewidencją pracy 

prowadzoną przez Zleceniobiorcę, oraz kontakt ze Zleceniodawcą – w tym osób 

wykonujących czynności na rzecz Zleceniobiorcy - przekracza 4 godziny pracy, a w 

następującej po niej instancji – 2 godziny, Zleceniobiorca ma prawo zawiadomić o tym fakcie 

Zleceniodawcę i przystąpić do rokowań dotyczących ustaleń co do dalszego sposobu 

wykonania umowy. W przypadku braku porozumienia stron w zakresie zmiany ustaleń 

dalszego sposobu wykonania umowy Zleceniobiorcy przysługuje prawo jej wypowiedzenia z 

zachowaniem dotychczas opłaconego wynagrodzenia. W powyższej sytuacji, w przypadku 

czynności nie cierpiących zwłoki, nie przekraczających 1 godziny pracy, Zleceniobiorca ma 

prawo rozliczyć je wg standardowej stosowanej przez siebie stawki godzinowej. 

8. Wynagrodzenie odpowiadające stawce ustawowej za posiedzenie/rozprawę płatne jest za 

każde takie posiedzenie/rozprawę odrębnie.  



9. Standardowa stawka ryczałtowa za dojazd na rozprawę wynosi połowę standardowej stawki 

godzinowej Kancelarii, tj 100 EUR netto/godzinę dojazdu; dieta oraz ryczałt za nieobecność w 

Kancelarii są wliczone w ww opłatę. Ewentualny nocleg rozliczany jest odrębnie. 

10. Wszelkie ustalenia dotyczące wynagrodzenia zawierane między stronami stanowią umowę o 

wynagrodzeniu w rozumieniu §§ 3a, 9 niemieckiej ustawy o wynagrodzeniach adwokatów – 

RVG, co oznacza że ewentualny zwrot kosztów przysługujący np. w wyniku wygrania sprawy 

od strony przeciwnej może być niższy. W pozostałym zakresie znajdują zastosowanie przepisy 

ustawowe. 

11. Językiem  kancelarii są języki polski oraz niemiecki; w przypadku usług w innych językach 

kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w tłumaczeniu. 

12. Kancelaria posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody pieniężne w 

wysokości sumy ubezpieczenia wynoszącej 250.000,00 EUR. 

13. Roszczenie zleceniodawcy o odszkodowanie za szkody spowodowane zaniedbaniem w 

ramach stosunku umownego pomiędzy nim a kancelarią jest ograniczone za zwykłe 

zaniedbanie do tej sumy ubezpieczeni. Warunkiem wstępnym dla tego ograniczenia 

odpowiedzialności jest istnienie ochrony ubezpieczeniowej. 

14. Dane związane ze zleceniodawca  są przechowywane i przetwarzane elektronicznie. 

15. Strony uzgadniają, że sądem właściwym dla sporów wynikających ze stosunku zlecenia jest 

sąd właściwy ze względu na siedzibę kancelarii prowadzącej sprawę, tj. Niemcy, jeżeli: 

- klient nie ma ogólnego sądu właściwego w Niemczech,  

- miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu zleceniodawca nie jest znane w chwili wniesienia 

powództwa, 

- po wykonaniu umowy zleceniodawca przeniósł swoje miejsce zamieszkania lub zwykłego 

pobytu z Niemiec do innego kraju 

Zleceniodawca otrzymał opis tego dokumentu. 

 

 

 

Data, podpis Zleceniodawcy 

 

………………………………………….. 

 

 

Data, podpis Zleceniobiorcy 

 

………………………………………….. 

 

 

 


