UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG PRAWNYCH
zawarta w dniu ________________ 2014 r. w Warszawie, pomiędzy:
Imię i nazwisko:
PESEL:
Adres zamieszkania:
Adres do korespondencji (jeśli inny
niż adres zamieszkania):
E-mail:
Nr telefonu kontaktowego:

(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: 526-0021-467, numer REGON: 011079177, reprezentowaną przez adwokata Tomasza Ludwika Krawczyka,
wspólnika-komandytariusza, uprawnionego do samodzielnej reprezentacji na podstawie pełnomocnictwa z dnia
9 września 2014 r., którego kopia została dołączona do niniejszej umowy (dalej „Kancelaria”, „DTW”)
Strony postanowiły, co następuje:
§ 1.

Definicje.

Na potrzeby niniejszej umowy przyjmuje się rozumienie użytych w niej pojęć w następujący sposób:
„Członek Grupy” oznacza osobę, która przystąpiła do Grupy zgodnie z Ustawą oraz z niniejszą Umową.
„Dokumentacja” oznacza dokumentację dotyczącą umowy zawartej przez Członka Grupy ze Spółką wskazaną
przez Kancelarię i konieczną lub potrzebną do świadczenia usług prawnych objętych Umową, w oryginałach lub
notarialnie albo urzędowo poświadczonych odpisach.
„Forum” oznacza zamknięte dla osób postronnych forum internetowe, dostępne wyłącznie dla zalogowanych
na nim Członków Grupy, za pomocą którego dokonywane będą notyfikacje oraz przeprowadzane głosowania
określone niniejszą Umową.
„Grupa” oznacza grupę minimum 10 osób będących byłymi klientami Spółki, którzy zawarli z nią umowę pod
nazwą: „Dyspozycja zawarcia depozytu towarowego” („Umowa na obrót i przechowywanie metali
szlachetnych”), i którzy dokonali wpłaty środków na rzecz Spółki.
„Oświadczenie o Przystąpieniu do Grupy” oznacza oświadczenie o przystąpieniu do grupy, w rozumieniu
art. 6 ust. 2 Ustawy (w przypadku przystąpienia do Grupy przed przyjęciem pozwu do rozpoznania) lub art. 12
Ustawy (w przypadku przystąpienia do Grupy po przyjęciu pozwu do rozpoznania), złożone przez Członka
Grupy według wzoru przygotowanego przez Kancelarię.
„Reprezentant Grupy” oznacza reprezentanta grupy w rozumieniu art. 4 Ustawy, wybranego w głosowaniu
przez potencjalnych Członków Grupy w trakcie zebrania informacyjnego, w osobie Pana Rafała Drobnika.
„SP” oznacza Skarb Państwa.
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„Spółka” oznacza spółkę Amber Gold Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (KRS nr 0000322228), obecnie
w upadłości likwidacyjnej.
„Strony” oznaczają łącznie Zleceniodawcę i Kancelarię.
„Umowa” oznacza niniejszą umowę o świadczenie usług prawnych pomiędzy Zleceniodawcą a Kancelarią.
„Ustawa” oznacza ustawę z dnia 17 grudnia 2009 roku o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.
§ 2.

Usługi prawne
1. Zleceniodawca zleca, a Kancelaria zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zleceniodawcy usług
prawnych zastępstwa procesowego w zakresie postępowań przeciwko SP o naprawienie szkody
w postaci utraty środków wpłaconych przez Zleceniodawcę na rzecz Spółki i nie odzyskanych, powstałej
wskutek działań i zaniechań funkcjonariuszy publicznych reprezentujących SP w związku z działalnością
Spółki. W postępowaniu tym może być dochodzona szkoda równa kwocie nominalnej wpłaconej przez
Członków Grupy do Spółki i nie odzyskanej, pomniejszona o kwoty wypłacone im przez syndyka masy
upadłości Spółki, członków zarządu Spółki lub inne osoby trzecie.
2. Usługi prawne świadczone przez DTW obejmują dochodzenie roszczeń wyłącznie w trybie Ustawy.
W związku z powyższym Zleceniodawca wyraża zgodę na rozsądne ograniczenie jego roszczeń, w celu
ich ujednolicenia w ramach podgrupy, o której mowa w Ustawie. Kancelaria w uzgodnieniu
z Reprezentantem Grupy ustali zasady łączenia Członków Grupy w podgrupy w sposób, który – przy
uwzględnieniu podjęcia uzasadnionych kroków w celu spełnienia ustawowych wymogów dotyczących
ujednolicenia roszczeń – zapewni możliwie najmniejsze ograniczenie roszczeń Członków Grupy. Przy
ewentualnym ograniczaniu roszczeń Zleceniodawcy w celu ich ujednolicenia w ramach podgrupy
Kancelaria rozważy (jako doradczy) głos Zleceniodawcy. W przypadku, gdyby w odniesieniu do
Zleceniodawcy zaliczenie go do danej podgrupy okaże się niemożliwe bez rażącego ograniczenia
dochodzonych przez niego roszczeń, Zleceniodawca w terminie 7 dni od dnia poinformowania go o tym
przez Kancelarię będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy. W przypadku odstąpienia
Zleceniodawca nie będzie zobowiązany do ponoszenia żadnych opłat na rzecz Kancelarii, a Kancelaria w
terminie 7 dni od dnia odstąpienia zwróci mu opłaty już uiszczone.
3. Usługi prawne świadczone na podstawie Umowy obejmują prowadzenie przez DTW postępowania
przed wszystkimi sądami w Polsce i za granicą, przy czym w zakresie nadzwyczajnych środków
zaskarżenia (takich jak m.in. skarga kasacyjna, wniosek o wznowienie postępowania, czy skarga do
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu) dany środek zostanie wniesiony, o ile
w uzasadnionej profesjonalnej ocenie DTW będzie on miał usprawiedliwione podstawy.
4. Kancelaria będzie świadczyć usługi prawne z należytą starannością i terminowością z uwzględnieniem
zawodowego charakteru tej działalności, w sposób odpowiadający swojej najlepszej wiedzy oraz zasadom
etyki zawodowej.
5. Usługi prawne będą świadczone przez zespół złożony ze wspólników Kancelarii oraz starszych
współpracowników (senior associates) ze wsparciem współpracowników (associates) będących aplikantami
adwokackimi/radcowskimi. W skład zespołu wejdą m.in.: adwokat Zbigniew Drzewiecki, adwokat
Tomasz Ludwik Krawczyk, adwokat Marcin Szymański oraz adwokat Krzysztof Woronowicz.
W przypadku, gdyby prowadzenie postępowania przez któregokolwiek z wyżej wymienionych
prawników okazało się niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, DTW – wyłącznie na swój koszt –
zapewni przejęcie jego obowiązków przez adwokata lub radcę prawnego o co najmniej takich samych
kwalifikacjach, jak osoba zastępowana.
6. Bezpośrednim koordynatorem merytorycznym zespołu prawnego ze strony DTW będzie adwokat
Tomasz Ludwik Krawczyk, a pełnomocnikami procesowymi Reprezentanta Grupy (bez uszczerbku dla
prawa udzielenia substytucji innemu członkowi zespołu, o którym mowa w ust. 5) będą: adwokat
Zbigniew Drzewiecki, adwokat Tomasz Ludwik Krawczyk oraz adwokat Marcin Szymański.
7. Kancelaria rozpocznie świadczenie usług prawnych na rzecz Zleceniodawcy z chwilą spełnienia przez
Zleceniodawcę łącznie następujących przesłanek: (i) przekazania Kancelarii podpisanej Umowy, (ii)
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przekazania Kancelarii podpisanego Oświadczenia o Przystąpieniu do Grupy (iii) przekazania Kancelarii
kompletnej Dokumentacji oraz (iv) dokonania wpłaty na konto Kancelarii kwoty opłaty
administracyjnej, o której mowa w § 6 ust. 3 Umowy.
8. Kancelaria zobowiązuje się do dostarczania Członkom Grupy wszelkich informacji bieżących
dotyczących aktualnego stanu postępowania oraz rozliczeń finansowych za pośrednictwem Forum.
§ 3. Obsługa administracyjna
1. DTW zapewni obsługę administracyjną projektu poprzez:
(a) zapewnienie Członkom Grupy dostępu do Forum;
(b) zamieszczanie na Forum informacji o wezwaniach sądu i wezwaniach przewidzianych w treści
Umowy oraz – w przypadkach przewidzianych w Umowie – przeprowadzania na Forum głosowań
Członków Grupy;
(c) stworzenie subkonta na rachunku bankowym Kancelarii dla dokonywania przez Członków Grupy
wpłat wynikających z Umowy;
(d) obsługę księgową polegającą na nadzorze nad gromadzeniem funduszy wynikających z Umowy,
dokonywaniu – na zasadach wynikających z Umowy – rozliczeń ewentualnych zwrotów i nadwyżek
kwot przekazanych przez Członków Grupy na rachunek bankowy Kancelarii, dokonywaniu
w imieniu Grupy i/lub Reprezentanta Grupy wymaganych w toku sprawy opłat sądowych
i administracyjnych z wykorzystaniem kwot przekazanych przez Członków Grupy na rachunek
bankowy Kancelarii;
(e) wyznaczenie zespołu prawników do obsługi procesu gromadzenia i weryfikacji kompletności
przekazanej przez Członków Grupy dokumentacji niezbędnej dla sporządzenia pozwu oraz
wyznaczenie osoby koordynującej ten proces. DTW informuje, że w skład powyższego zespołu
wchodzą: adwokat Tomasz Ludwik Krawczyk oraz aplikantka adwokacka Magdalena
Krzysztoporska. Kancelaria ma prawo rozszerzenia zespołu lub wprowadzenia zmian w jego
składzie;
(f) wyznaczenie osób odpowiedzialnych po stronie DTW za wsparcie w zakresie sprawnego obiegu
dokumentacji i kwestie administracyjnobiurowe.
§ 4.

Obowiązek współdziałania Zleceniodawcy
1. Zleceniodawca zobowiązuje się współpracować z Kancelarią celem sprawnego wykonywania czynności
związanych ze świadczeniem usług prawnych. W szczególności Zleceniodawca zobowiązuje się do:
a) dostarczania Kancelarii, w uzgodnionych terminach i formie, wszelkich dotyczących Zleceniodawcy
informacji i dokumentów potrzebnych dla świadczenia usług przewidzianych Umową;
b) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w przepływie informacji za pośrednictwem Forum;
c) terminowego wpłacania wszelkich kwot wynikających z niniejszej Umowy;
d) wykonywania wszelkich zobowiązań obciążających Członka Grupy na podstawie Ustawy lub innych
przepisów prawa;
e) składania koniecznych lub przydatnych dla prowadzonej sprawy oświadczeń, w tym Oświadczenia
o Przystąpieniu do Grupy oraz udzielenia pisemnych pełnomocnictw;
f) niezwłocznego informowania Kancelarii i Reprezentanta Grupy, o zmianie swoich danych
kontaktowych, wskazanych w treści niniejszej Umowy oraz w treści Oświadczenia o przystąpieniu do
Grupy, a także o wszelkich innych okolicznościach związanych ze sprawą (na przykład w postaci
uzyskania zaspokojenia w całości lub części swojego roszczenia, objętego postępowaniem).
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2. Członkowie Grupy mają prawo wybrać ze swojego grona (w drodze głosowania na Forum) jednego
przedstawiciela, który będzie miał wgląd w historię i stan rachunku, o którym mowa w § 6 ust. 10,
a uzyskane informacje będzie mógł przekazywać pozostałym Członkom Grupy. DTW zobowiązuje się
do umożliwienia przedstawicielowi wglądu w historię i stan rachunku.
§ 5.

Czas i miejsce świadczenia pomocy prawnej
1. Kancelaria zobowiązuje się świadczyć pomoc prawną na rzecz Zleceniodawcy 5 dni w tygodniu, od
poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni uznanych za ustawowo wolne od pracy, w godzinach 900-1700.
2. Kancelaria będzie świadczyć pomoc prawną w siedzibie Kancelarii, chyba że z uwagi na charakter
powierzonego zadania powinno być ono wykonane w innym miejscu.

§ 6.

Wynagrodzenie, koszty i wydatki
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie zlecenia określonego niniejszą Umową Kancelarii przysługiwać będzie wynagrodzenie,
które będzie uzależnione od liczebności Grupy oraz od momentu przystąpienia do sprawy przez
Członka Grupy, w kwotach i w terminach określonych w Załączniku nr 1 do Umowy.
2. W przypadku: (i) wypowiedzenia niniejszej umowy przez Kancelarię z przyczyny wskazanej w § 7 ust. 1
lit. a) lub (ii) prawomocnego odrzucenia lub zwrotu pozwu z przyczyn innych niż nieuiszczenie lub
nieterminowe uiszczenie przez Członków Grupy kwot kosztów sądowych, Kancelaria zwróci
Zleceniodawcy wszelkie kwoty uiszczone tytułem wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.
Opłata administracyjna
3. W zamian za weryfikację dostarczonych dokumentów oraz czynności administracyjne w toku
formowania Grupy lub dołączenia do niej kolejnych Członków Grupy, Zleceniodawca uiści na rzecz
Kancelarii DTW opłatę administracyjną w wysokości 492,00 złotych (400,00 złotych + VAT). Powyższa
kwota będzie płatna w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy na rachunek bankowy Kancelarii.
Koszty i wydatki

4. Zleceniodawca będzie zobowiązany do pokrycia przypadającej na niego części kosztów sądowych oraz –
w powyższej części – do zwolnienia Reprezentanta Grupy z obowiązku zapłaty rzeczonych kosztów,
w części przekraczającej udział w takich kosztach sądowych, jaki przypadać będzie na Reprezentanta
Grupy w kosztach z tytułu bycia przez niego Członkiem Grupy. Zleceniodawca będzie uprawniony do
otrzymania od Reprezentanta Grupy kwot kosztów lub opłat zwróconych Reprezentantowi Grupy przez
sąd lub SP w udziale procentowym równym procentowemu udziałowi jego roszczenia w kwocie
wszystkich roszczeń Członków Grupy.
5. W szczególności Zleceniodawca będzie zobowiązany do pokrycia swojego udziału w koszcie:
a) opłaty sądowej od pozwu, wynoszącej łącznie od wszystkich członków Grupy – 100.000,00 złotych;
oraz:
b) kwoty tytułem zabezpieczenia kosztów, tzw. kaucji (w maksymalnej wysokości 20% dochodzonego
roszczenia);
c) opłat sądowych od innych środków odwoławczych, jakie będą wnoszone;
d) zaliczek na poczet kosztów biegłych powoływanych w sprawie,
e) zwrotu kosztów procesowych, jakie mogą zostać zasądzone na rzecz Skarbu Państwa.
6. Kwota z ust. 5 lit. a) powinna zostać wpłacona na rachunek DTW, w terminie 7 dni od dnia
poinformowania przez DTW, że Grupa liczy już co najmniej 100 osób, natomiast w przypadku
Zleceniodawcy przystępującego do Grupy po tej dacie – w terminie 7 dni od dnia złożenia Oświadczenia
o Przystąpieniu do Grupy (w obu powyższych przypadkach DTW wskaże Zleceniodawcy należną
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kwotę). Kwota z ust. 5 lit. b) oraz kwoty na ewentualne inne koszty sądowe powinny zostać wpłacone
w terminie umożliwiającym ich uiszczenie zgodnie z postanowieniem lub zarządzeniem sądu, a
w odniesieniu do wydatków, o których mowa w ust. 7, w terminach umożliwiających wywiązanie się
przez DTW z obowiązku ich zapłaty na rzecz osób trzecich.
7. Kancelaria będzie uprawniona do ponoszenia na rachunek Zleceniodawców dodatkowych wydatków
związanych z postępowaniem, niezwiązanych bezpośrednio z działalnością Kancelarii, których
poniesienie będzie konieczne lub potrzebne w celu prawidłowego wykonania zlecenia, przy czym koszty
typowe i nieznaczne (takiej jak np. koszty stałych opłat sądowych, nieznaczne opłaty notarialne, opłaty
skarbowe, pocztowe, kurierskie, niewielkie koszty tłumaczeń, koszty podróży i noclegów poza
Warszawą) DTW może ponosić bez konsultacji z Członkami Grupy, natomiast koszty istotniejsze lub
nietypowe (np. koszty opłat sądowych liczonych od wartości przedmiotu sporu, zaliczki na
wynagrodzenie biegłych, istotniejsze koszty notarialne lub koszty tłumaczeń, itp.), Kancelaria może
ponosić pod warunkiem oraz w kwotach, na jakie wyrazi zgodę większość Członków Grupy głosujących
na Forum.
8. Zleceniodawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów i wydatków określonych w ust. 4-7 w udziale
procentowym równym procentowemu udziałowi jego roszczenia w kwocie wszystkich roszczeń
Członków Grupy, przy czym w przypadku Zleceniodawcy przystępującego do Grupy po
poinformowaniu przez DTW, że Grupa liczy już co najmniej 100 osób, Zleceniodawca taki zobowiązany
będzie tymczasowo uiścić na poczet kosztów kwotę równą procentowemu stosunkowi jego roszczenia
do kwoty roszczeń wszystkich Członków Grupy na datę poinformowania, że Grupa liczy co najmniej
100 osób (czyli nieuwzględniającej roszczeń Członków Grupy, którzy dołączyli do Grupy po tej dacie).
Ustalenie przypadającej na Zleceniodawcę kwoty udziału w kosztach i wydatkach przy uwzględnieniu
kwoty łącznej kwoty roszczeń oraz liczby Członków Grupy oraz rozliczenie wpłat dokonanych z tytułu
jego udziału w kosztach i wydatkach na datę takiego rozliczenia nastąpi w terminie określonym w ust. 9
poniżej. Kancelaria nie będzie zobowiązana do uiszczenia żadnych kosztów, ani wydatków, o których
mowa w ust. 4-7 z własnych środków, tj. ponad znajdującą się na jej rachunku bankowym kwotę
wpłaconą przez Członków Grupy niestanowiących należnego Kancelarii wynagrodzenia.
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.
Rachunek bankowy oraz dokumenty księgowe
10. Wszelkie płatności, o których mowa w niniejszym § 6 winny być dokonywane na specjalny rachunek
Kancelarii o nr 43 1050 1025 1000 0024 0855 3838.
11. W terminie 7 dni od dnia dokonania wpłat na podstawie niniejszej Umowy, Kancelaria wystawi
Zleceniodawcy fakturę VAT na kwoty płatne tytułem opłaty administracyjnej, o której mowa w ust. 3
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oraz wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 oraz stosowne potwierdzenie wpłat dokonanych na poczet
kosztów i wydatków, o których mowa w ust. 4-8 powyżej.
§ 7.

Wypowiedzenie Umowy
1. Kancelaria może wypowiedzieć niniejszą Umowę w przypadku, gdy:
a) liczba Członków Grupy do dnia 17 października 2014 r. albo w przypadku przedłużenia tego
terminu przez Kancelarię, w takim przedłużonym terminie, nie osiągnie minimum 100 lub
w dowolnym momencie spadnie poniżej tej liczby;
b) Zleceniodawca jest w zwłoce z zapłatą na rzecz Kancelarii wynagrodzenia, o którym mowa w § 6
ust. 1 lub z zapłatą dowolnej kwoty tytułem pokrycia kosztów sądowych lub wydatków, zgodnie z §
6 ust. 4-8 Umowy.
2. Poza powyższym przypadkiem niniejsza Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron, za
pisemnym wypowiedzeniem, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Z zastrzeżeniem § 6 ust. 3 niniejszej Umowy, w przypadku jej wypowiedzenia lub rozwiązania,
Kancelaria zachowuje wszelkie kwoty uiszczone na jej rzecz, za wyjątkiem kwot przekazanych przez
Zleceniodawcę na poczet kosztów i wydatków, o których mowa w § 6 ust. 4-8, które – w zakresie,
w jakim nie zostały uiszczone na rzecz właściwego sądu lub osób trzecich (nie wyłączając Reprezentanta
Grupy) zgodnie z niniejszą Umową – zostaną Zleceniodawcy zwrócone w terminie 7 dni od dnia
wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy, a w razie, gdyby sąd lub osoba trzecia (w tym Reprezentant
Grupy) dokonała ich zwrotu na ręce Kancelarii, w terminie 7 dni od otrzymania przez Kancelarię takiego
zwrotu. W przypadku, gdyby pomimo wypowiedzenia lub rozwiązania niniejszej Umowy Zleceniodawca
nadal brał udział w postępowaniu sądowym, w którym DTW działać będzie w imieniu Reprezentanta
Grupy i doszłoby do zasądzenia na rzecz Zleceniodawcy w tym postępowaniu jakichkolwiek kwot od SP
lub kwoty takie zostałyby na rzecz Zleceniodawcy przez SP uiszczone, Kancelaria uprawniona będzie do
domagania się od Zleceniodawcy zapłaty wynagrodzenia uzależnionego od powyższych warunków – tak,
jakby niniejsza Umowa obowiązywała w chwili wystąpienia powyższych zdarzeń (w powyższej sytuacji
§ 6 ust. 2 nie będzie miał zastosowania).

§ 8.

Odpowiedzialność za szkodę

1.

W razie wyrządzenia szkody przy świadczeniu usług Kancelaria ponosi odpowiedzialność za szkodę na
zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

2.

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, w tym
opóźnienia w świadczeniu usług, wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania przez
Zleceniodawcę obowiązków określonych w niniejszej Umowie.

3.

Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z korzystania przez Zleceniodawcę z
usług Kancelarii wykonanych na podstawie niepełnych lub nieprawdziwych danych.

§ 9.

Postanowienia końcowe

1.

O ile w niniejszej Umowie mowa jest o liczbie Członków Grupy, dla potrzeb jej ustalenia, za Członka
Grupy uważa się osobę, która w chwili ustalenia liczby Członków Grupy spełnia przesłanki określone
w § 2 ust. 7 Umowy, przy czym osób, których nie łączy z Kancelarią obowiązująca umowa, analogiczna
do niniejszej Umowy nie poczytuje się za Członków Grupy. W przypadku, gdyby późniejsza zmiana
liczby członków Grupy rzutowała na kwoty należne Zleceniodawcy, ustalenie listy członków Grupy
będzie miało miejsce z chwilą doręczenia przez sąd wykazu, o którym mowa w art. 12 Ustawy i
uwzględniać będzie także osoby zaliczone do grupy w chwili wydania prawomocnego postanowienia
o rozpoznaniu sprawy w postępowaniu grupowym, o którym mowa w art. 11 ust. 1 Ustawy.

Strona 6 z 9

2.

Ilekroć w niniejszej Umowie mowa jest o głosowaniu przez Członków Grupy na Forum, głosowanie
takie będzie przeprowadzone większością głosów oddanych za pośrednictwem Forum w terminie
wskazanym przez Kancelarię. Członkowie Grupy wstrzymujący się od głosu będą liczeni jako
nieuczestniczący w głosowaniu.

3.

O ile Umowa nie stanowi inaczej wszelkie informacje i oświadczenia dot. jej wykonania lub
wypowiedzenia mogą być skutecznie składane Zleceniodawcy przez Kancelarię na adres e-mailowy
Zleceniodawcy podany w nagłówku, natomiast w przypadku oświadczeń składanych Kancelarii przez
Zleceniodawcę na adres: pozewgrupowyambergold@dt.com.pl. W przypadku wskazania przez Stronę
drugiej Stronie nowego adresu e-mailowego, stosowne oświadczenia mogą być skutecznie składane
wyłącznie na taki nowy adres. W przypadku, gdy Umowa przewiduje obowiązek powiadomienia
Zleceniodawcy o świadczonych usługach oraz o przebiegu prowadzonego postępowania sądowego,
wystarczające dla takiego powiadomienia będzie zamieszczenie przez Kancelarię stosownej informacji na
Forum.

4.

Wszelkie zmiany do Umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Zmiana adresów
korespondencyjnych Stron oraz zmiany w składzie zespołów powołanych przez DTW dla potrzeb
wykonania Umowy nie wymagają zachowania formy pisemnej.

5.

Do spraw nieuregulowanych Umową zastosowanie będą mieć odpowiednie przepisy prawa,
w szczególności odpowiednie zastosowanie mają przepisy dotyczące umowy zlecenia, zgodnie z art. 750
Kodeksu cywilnego.

6.

Wszelkie spory związane z interpretacją, mocą wiążącą lub wykonaniem Umowy, które nie zostały
rozwiązane przez Strony polubownie poddaje się pod rozstrzygnięcie sądów powszechnych.

7.

Niniejsza Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.

Kancelaria

Zleceniodawca

_____________________
Tomasz Ludwik Krawczyk

____________________
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Załącznik nr 1
Wynagrodzenie należne Kancelarii
1. Zleceniodawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Kancelarii DTW wynagrodzenia, którego
wysokość zróżnicowana będzie w zależności od momentu przystąpienia do sprawy i od liczby członków
Grupy:
a. W przypadku Zleceniodawcy zawierającego Umowę, przed złożeniem pozwu w sądzie:
Kancelarii należna będzie od Zleceniodawcy kwota obliczona w następujący sposób: do kwoty
100.000,00 złotych należy dodać kwotę 490,00 złotych, przemnożoną przez liczbę Członków
Grupy, ponad setnego Członka Grupy (czyli przez liczbę Członków Grupy pomniejszoną o
100), a następnie podzielić ją przez liczbę Członków Grupy i powiększyć o podatek VAT,
według obowiązującej stawki.
Powyższe wynagrodzenie płatne będzie w następujących częściach i terminach:
(i) 615,00 złotych (500,00 złotych + VAT), płatne będzie w terminie 7 dni od dnia
poinformowania przez Kancelarię DTW, że Grupa liczy już co najmniej 100 osób;
(ii) druga część, stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą określoną w sposób wskazany powyżej a
615,00 złotych, płatna w terminie 7 dni od uzyskaniu prawomocnego orzeczenia lub
prawomocnej ugody, w myśl której pozwany SP zobowiązany będzie do zapłaty
jakiejkolwiek kwoty na rzecz Zleceniodawcy.
b. W przypadku Zleceniodawcy zawierającego Umowę, po złożeniu pozwu w sądzie:
Kancelarii należna będzie od Zleceniodawcy kwota 1.845,00 złotych (1.500,00 złotych + VAT)
płatna w dwóch równych częściach:
(i) pierwsza część równa 922,50 złotych (750 złotych + VAT), płatna w chwili przystąpienia
do pozwu;
(ii) druga część równa 922,50 złotych (750 złotych + VAT), płatna w terminie 7 dni od
uzyskaniu prawomocnego orzeczenia lub prawomocnej ugody, w myśl której
pozwany SP zobowiązany będzie do zapłaty jakiejkolwiek kwoty na rzecz
Zleceniodawcy.
2. Po wyegzekwowaniu płatności od Skarbu Państwa od wszystkich członków Grupy łącznie Kancelarii
przysługuje premia od sukcesu, równa procentowi od faktycznie wyegzekwowanej sumy na rzecz
wszystkich członków Grupy, wg następującej skali:
Łączna kwota wyegzekwowana na rzecz
wszystkich członków Grupy
od 0 do 5.000.000,00 zł
od 5.000.00,01 zł do 25.000.000,00 zł
powyżej 25.000.000,00 zł

Premia od sukcesu
8% wyegzekwowanej kwoty + VAT
[400.000,00 zł + 6% nadwyżki
wyegzekwowanej kwoty ponad 5.000.000,00
zł] + VAT
[1.600.000,00 zł + 4% nadwyżki
wyegzekwowanej kwoty ponad 25.000.000,00
zł] + VAT
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Od Zleceniodawcy należna będzie Kancelarii część premii od sukcesu wynikająca ze stosunku
kwoty otrzymanej przez Zleceniodawcę do całej wyegzekwowanej na rzecz wszystkich
Członków Grupy kwoty.
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