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       *Dotyczy osoby prowadzącej działalność gospodarczą 

 

Umowa o świadczenie usług 

 

Zawarta w dniu ………………………. pomiędzy: 

Kancelarią Lider sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze 65-385, ul. Jędrzychowska 20d, nr NIP: 

9291870270 i nr REGON: 362415887, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 

0000574418, przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VIII Gospodarczy, dalej zwaną 

„Kancelarią”, reprezentowaną przez Jarosława Wielińskiego – prezesa zarządu, 

a 

………………………………………..……….., zamieszkałym/ą w ………..…………………………….……,  

ul. ………………………….………, legitymującym/ą się dowodem osobistym seria i nr.: ………………, 

nr. PESEL: ………………………, prowadzącym/ą działalność gospodarczą, reprezentującym/ą firmę, 

pod nazwą …………………………..………….….*, w ………………………………*, KRS……………przy 

ul. ……………………..………*, o nadanym NIP: ………………..*, dalej zwanym Zlecającym. 

 

W związku z tym, że: 

- Zlecający zakupił auto/a koncernu Volkswagen AG (VW, AUDI, Skoda, Seat, Porsche) lub 

inny z wadą, w związku z czym doszło do naruszenia jego praw majątkowych,  

- Kancelaria reprezentowana przez prezesa zarządu Jarosława Wielińskiego, działając jako 

pełnomocnik Fundacji Pomocy Poszkodowanym Przez Koncern Volkswagen AG zajmuje 

się do dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych od podmiotów zobowiązanych. 

 

Strony uzgodniły co następuje:  

 

§ 1 

 

1. Kancelaria zajmuje się dochodzeniami roszczeń odszkodowawczych i w związku z niniejszą 

umową będzie reprezentować i zastępować Zlecającego w dochodzeniu przez niego roszczeń od 

podmiotów zobowiązanych do wypłaty odszkodowania w związku z nabyciem pojazdu/ów z wadą, 

marki i nr VIN pojazdu/ów:  

1) Marka…………………………………………nr VIN…………………………………………………..…. 

2) Marka…………………………………………nr VIN………………………………………………...…… 

3)  Marka…………………………………………nr VIN…………………………………………………...… 

4)  Marka…………………………………………nr VIN………………………………………………...…… 

5)  Marka…………………………………………nr VIN………………………………………………...…… 

6)  Marka…………………………………………nr VIN………………………………………………...…… 

7)  Marka…………………………………………nr VIN………………………………………………...…… 

8)  Marka…………………………………………nr VIN………………………………………………...…… 

 

2. Umowa zostaje zawarta na czas do wyegzekwowania od podmiotów zobowiązanych należnych 
zlecającemu świadczeń. 
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3. Kancelaria dochodzi roszczeń w imieniu Zlecającego polubownie. W przypadku konieczności 

zajmie się przygotowaniem pozwu w postępowaniu grupowym, zgodnie z przepisami ustawy o 

dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Ponadto kancelaria zapewni zastępstwo 

Zlecającego i reprezentowanie go w postępowaniu wszczętym na skutek złożenia pozwu 

zbiorowego w sądzie. Gdyby wystąpiły przesłanki do braku możliwości dochodzenia roszczeń w 

postępowaniu grupowym Kancelaria przygotuje pozew i zapewni zastępstwo procesowe 

Zlecającego w postępowaniu indywidualnym.  

4. Decyzję o skierowaniu sprawy do postępowania sądowego podejmuje Kancelaria informując o 

tym Zlecającego. Zlecający wyraża swoją zgodę na postępowanie sądowe na piśmie.  

5. Kancelaria może odstąpić od skierowania sprawy do sądu w przypadku niedostarczenia 

wskazanych dokumentów do sprawy przez Zlecającego, w tym nie dokonania oględzin pojazdu 

we wskazanym miejscu przez Kancelarię na koszt Kancelarii. 

6. Zlecający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów merytorycznego 

opracowania przez Kancelarię zleconej sprawy oraz rozliczeń wynikających z uzyskania 

należności wskazanych w § 1 zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 

r. (Dz.U. Nr 133 poz. 883). Zlecający został poinformowany o prawie wglądu do swoich danych 

oraz prawie ich korygowania. 

§ 2 

 

1. Kancelaria oświadcza, iż prawnicy reprezentujący Zlecającego w sądzie będą posiadali 

odpowiednie uprawnienia zawodowe i wykształcenie oraz doświadczenie, natomiast osoby 

wydające opinie techniczne stosowne przygotowanie i uprawnienia zawodowe. 

2. Kancelaria zobowiązuje się do realizacji zadań stanowiących przedmiot niniejszej umowy z 

należytą starannością, zgodnie z przepisami prawa i zachowaniem etyki. 

3. Kancelaria będzie przekazywać informacje o toczącym się postępowaniu za pośrednictwem 

poczty elektronicznej, na adres e-mail podany do wiadomości, a w sprawach gdzie Kancelaria 

uzna to za uzasadnione poprzez Pocztę Polską.  

 

§ 3 

 

1. Zlecający zobowiązany jest do udzielenia pełnomocnictwa Kancelarii. 

2. Zlecający zobowiązany jest do udzielania w ramach toczącego się postępowania 

odszkodowawczego informacji i wyjaśnień oraz ścisłej i lojalnej współpracy z Kancelarią w 

gromadzeniu dowodów w sprawie, w tym poddaniu pojazdu oględzinom we wskazanym miejscu 

przez Kancelarię na koszt Kancelarii. 
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        § 4 

 

1. Kancelaria pobierze wynagrodzenie które jest uzależnione od wyniku sprawy i wynosi 50% od 

uzyskanej kwoty. W przypadkach kiedy by doszło do wymiany pojazdu, wynagrodzeniem będzie 

50% różnicy w wartości wymienianych samochodów. 

2. Zlecający wyraża zgodę aby kwoty z tytułu prowadzonej sprawy były przelewane na konto 

firmowe Kancelarii. Kancelaria zobowiązuje się do przekazania otrzymanych kwot 

pomniejszonych o wynagrodzenie określone w ust. 1 na wskazane przez Zlecającego konto 

bankowe w terminie 7 dni roboczych od otrzymania danych dotyczących numeru konta do 

rozliczeń ze Zlecającym. 

3. Jeśli wynagrodzenia określone w ust. 1 nie zostanie uiszczone w sposób określony w § 4 ust. 2, to 

Zlecający zobowiązuje się je uregulować w terminie 7 dni od dnia uzyskania środków, na konto 

bankowe Kancelarii nr: 83 1020 5402 0000 0502 0342 4264 prowadzone przez PKO Bank Polski 

O/Nowa Sól. Dla przelewów zagranicznych PL 83 1020 5402 0000 0502 0342 4264, BIC-

BPKOPLPW. 

4. Przyjmuje się, że każda uzyskana kwota związana z przedmiotem umowy wskazanym w § 1 od 

dnia podpisania niniejszej umowy jest wynikiem działania Kancelarii i stanowi podstawę do 

naliczenia wynagrodzenia w wysokości określonej w ust. 1. 

 

 

§ 5 

 

1. Stronom przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z 3 miesięcznym okresem 

wypowiedzenia. 

2. Strony zobowiązują się zawiadamiać siebie nawzajem o wszelkich okolicznościach, które mogą 

przeszkodzić w prawidłowej realizacji niniejszej umowy. 

3. Strony są zobowiązane do niezwłocznego poinformowania o zmianach adresowych w tym adresu 

poczty elektronicznej. Zmiana adresu nie stanowi zmiany umowy. 

4. Wynagrodzenie określone w § 4 ust. 1 niniejszej umowy przysługuje Kancelarii także w przypadku 

wypowiedzenia niniejszej umowy, jeśli kwota uzyskana od strony przeciwnej lub wymiana pojazdu 

nastąpiła na skutek działań Kancelarii lub osób wskazanych przez Kancelarię. Wynagrodzenie 

przysługuje również w przypadku, gdy Zlecający wypowie umowę w sytuacji gdy Kancelaria 

wynegocjowała kwotę od podmiotu zobowiązanego, która to wymagała ostatecznego 

potwierdzenia przez zlecającego, Kancelaria ma prawo naliczyć prowizję od kwoty która by była 

uzyskana gdyby zlecający tę zgodę zaakceptował.   

5. Zlecający zobowiązuje się, że nie zawrze ugody lub porozumienia ani nie dokona innej czynności 

ze stroną przeciwną bez uzgodnienia i zgody Kancelarii, nie przyjmie i nie pokwituje żadnych kwot 

pieniężnych bez zgody Kancelarii. W przypadku naruszenia ww. postanowień Kancelaria ma 

prawo do wynagrodzenia w wysokości określonej w § 4 ust. 1. 
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6. Zmiana treści niniejszej umowy wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

7. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów z niniejszej umowy jest sąd właściwy 

ze względu na siedzibę Kancelarii. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.  

 

     prezes zarządu                                     Zlecający 

       ……………………………………… 
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