UMOWA
o udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej
zawarta w dniu .................... r. w ...................., pomiędzy:
Zarządem Powiatu w .................... z siedzibą: ...................., ul. ...................., reprezentowanym przez:
Starostę ....................,
Wicestarostę ....................
zwanym w treści umowy "Zleceniodawcą"
a
adwokatem ...................., prowadzącym Kancelarię Adwokacką z siedzibą w ...................., ul. ...................., REGON ...................., NIP ....................,
zwanym w treści umowy "Zleceniobiorcą"
o następującej treści:
§ 1.
Na podstawie niniejszej umowy Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255).
§ 2.
Nieodpłatna pomoc prawna będzie udzielana w siedzibie Zleceniodawcy we wtorki i czwartki, w godzinach od 9:00 do 13:00.
§ 3.
Za wykonywanie przedmiotu umowy, Zleceniobiorcy przysługuje wynagrodzenie miesięczne w kwocie .................... zł. Do kwoty tej należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.
§ 4.
1.	Wynagrodzenie umowne płatne będzie w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT przez Zleceniobiorcę, na wskazany przez niego rachunek bankowy.
2.	Faktura ma być wystawiona najpóźniej do końca danego miesiąca, w okresie obowiązywania niniejszej umowy. 
§ 5.
Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony, tj. od .................... r. do .................... r.

§ 6.
Każda ze stron umowy zachowuje prawo do jej wcześniejszego rozwiązania, z zachowaniem 1 - miesięcznego okresu wypowiedzenia złożonego na koniec miesiąca kalendarzowego. Przy wypowiedzeniu umowy obowiązuje forma pisemna.
§ 7.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z przepisami ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej z dnia 5 sierpnia 2015 roku.
§ 8.
1.	Zleceniobiorca w sytuacji, gdy nie będzie mógł osobiście wykonywać przedmiotu umowy, będzie zobowiązany do zapewnienia zastępstwa w osobie adwokata lub radcy prawnego.
2.	O powyższych okolicznościach Zleceniobiorca jest zobowiązany powiadomić w formie pisemnej Zleceniodawcę, ze wskazaniem osoby zastępującej oraz okresu zastępstwa. 
§ 9.
Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy.
§ 10.
Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
§ 11.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 12.
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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