
ANEKS NR 1 
DO UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNYCH  

 
zawarty w dniu ________________ 2014 r. w Warszawie, pomiędzy: 
 

Imię i nazwisko:  
PESEL:  
 
(dalej „Zleceniodawca”), 
 
a 
 
„Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy” sp. k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Belwederskiej 23, 00-761 
Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za nr KRS 0000297875, posiadającą numer NIP: 526-
00-21-467, numer REGON: 011079177, reprezentowaną przez adwokata Tomasza Ludwika Krawczyka, 
wspólnika-komandytariusza, uprawnionego do samodzielnej reprezentacji na podstawie pełnomocnictwa z 
dnia 9 września 2014 r. (dalej „Kancelaria”, „DTW”)  

 
Strony zawartej pomiędzy nimi Umowie o świadczenie usług prawnych („Umowa”) nadają § 6 ust. 9 Umowy, 
następujące brzmienie: 

 
„9.  Ewentualne nadwyżki kwot wpłaconych przez Członków Grupy na poczet kosztów i wydatków będą z nimi rozliczane 

bez zbędnej zwłoki, co będzie w szczególności oznaczać:  

(a) w przypadku nadwyżki powstałej z wpłat wnoszonych przez Członków Grupy na poczet opłaty od pozwu (ponad 
rzeczywistą kwotę tej opłaty) przez tych Członków Grupy, którzy przystąpią do powództwa przed złożeniem 
pozwu w sądzie – w terminie do 14 dni od złożenia pozwu w sądzie; 

(b) w przypadku nadwyżki powstałej z wpłat wnoszonych przez Członków Grupy na poczet opłaty od pozwu przez 
tych Członków Grupy, którzy przystąpią do powództwa już po wydaniu prawomocnego postanowienia o 
rozpoznaniu sprawy  w postępowaniu grupowym – w terminie do 21 dni od dnia doręczenia przez sąd wykazu, o 
którym mowa w art. 12 Ustawy, chyba że Kancelaria, po akceptacji tego działania przez Reprezentanta Grupy, 
zdecyduje o pozostawieniu całość lub część opisanej nadwyżki na rachunku bankowym, o którym mowa w ust. 10, 
na poczet przyszłych kosztów lub wydatków. 

Kancelaria w każdym przypadku będzie uprawniona do zachowania na rachunku kwoty nadwyżki wpłat nad 
poniesionymi kosztami i wydatkami na pokrycie maksymalnej kwoty potencjalnych roszczeń SP wobec Reprezentanta 
Grupy, w przypadku oddalenia powództwa. Kwoty pozostawione na rachunku Kancelarii w powyższym trybie będą 
rozliczone ze Zleceniodawcą, gdy odpadnie ryzyko konieczności poniesienia kosztów, na zabezpieczenie których zostały 
zdeponowane”.  

 

 
Kancelaria       Zleceniodawca  

 
 
 
 

_____________________     ____________________ 
Tomasz Ludwik Krawczyk 


