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ZASADY WYNAGRADZANIA 

Kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy (DTW) z tytułu zastępstwo procesowego 

w postępowaniu grupowym przeciwko Skarbowi Państwa  

w sprawie dotyczącej spółki Amber Gold 

  
1. Każdy z członków Grupy zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Kancelarii DTW 

wynagrodzenia zasadniczego – obejmującego napisanie pozwu, złożenie go w sądzie 

i popieranie w trakcie postępowania procesowego przed wszystkimi sądami RP, wraz 

z ewentualną skargą kasacyjną do SN oraz z ewentualną skargą do Trybunału Praw 

Człowieka w Strasburgu – którego wysokość zróżnicowana będzie w zależności od 

momentu przystąpienia do sprawy i od liczby członków Grupy:  

a. Dla osób przystępujących do sprawy, przed złożeniem pozwu w sądzie:  

Kancelarii należne będzie od uczestnika Grupy kwota obliczona w następujący 

sposób: do kwoty 100.000,00 PLN należy dodać kwotę 490,00 PLN, 

przemnożoną przez liczbę osób, ponad setną osobę w Grupie, a następnie 

podzielić przez ogólną liczbę osób w Grupie, wreszcie doliczyć podatek VAT.  

Przykładowo zatem, dla Grupy liczącej 200 osób, wynagrodzenie wynosi 100.000,00 PLN plus 

49.000,00 PLN (100 osób w Grupie ponad liczbę 100 osób), podzielone przez 200 (liczba 

członków Grupy), czyli 745,00 PLN, co po doliczeniu podatku VAT daje 916,35 PLN od 

każdego członka Grupy. Natomiast dla 500 członków Grupy wynagrodzenie od każdego członka 

Grupy wynosi 100.000 PLN plus 196.000 PLN (400 osób ponad liczbę 100 osób w Grupie), 

podzielone przez 500 (liczba członków Grupy), czyli 592,00 PLN, co po doliczeniu podatku 

VAT daje 728,16 PLN.  

Powyższe wynagrodzenie płatne będzie w następujących częściach i terminach:  

(i) 615 PLN (500,00 PLN + VAT), płatne będzie w terminie 7 dni od dnia 

poinformowania przez Kancelarię DTW, że Grupa liczy już co najmniej 

100 osób (które podpisały umowy z DTW oraz uiściły opłatę 

administracyjną, o której mowa w pkt 3 poniżej);  

(ii) druga część, stanowiąca różnicę pomiędzy kwotą określoną w sposób 

wskazany powyżej a 615,00 PLN, płatna po uzyskaniu prawomocnego 

orzeczenia lub prawomocnej ugody, w myśl której pozwany Skarb 

Państwa zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz członka Grupy.  

b. Dla osób przystępujących do sprawy, po złożeniu pozwu w sądzie: 

Kancelarii należne będzie od uczestnika Grupy 1.845,00 PLN (1.500,00 PLN + 

+ VAT) płatne w dwóch równych częściach:  

(i) pierwsza część równa 922,50 PLN (750 PLN + VAT), płatna w chwili 

przystąpienia do pozwu;  



2 

 

(ii) druga część równa 922,50 PLN (750 PLN + VAT), płatna po uzyskaniu 

prawomocnego orzeczenia lub prawomocnej ugody, w myśl której 

pozwany Skarb Państwa zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz 

członka Grupy. 

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 

Premia od sukcesu 

od 0 do 5.000.000,00 zł 8% wyegzekwowanej kwoty + VAT 

od 5.000.000,01 zł do 25.000.000,00 zł 400.000,00 zł + 6% nadwyżki 

wyegzekwowanej kwoty ponad 

5.000.000,00 zł + VAT 

powyżej 25.000.000,00 zł 1.600.000,00 zł + 4% nadwyżki nad 

25.000.000,00 zł + VAT 

 

Od każdego z członków Grupy należna będzie część premii od sukcesu wynikająca ze 

stosunku kwoty otrzymanej przez takiego członka Grupy do całej wyegzekwowanej na 

rzecz wszystkich członków Grupy kwoty.  

3. W zamian za czynności administracyjne i obsługę prawną w toku formowania Grupy 

każda osoba przystępująca do Grupy uiści na rzecz Kancelarii DTW opłatę za 

administrowanie procesem kompletowania Grupy w wysokości 492,00 PLN 

(400,00 PLN + VAT).  

Powyższa kwota będzie płatna w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy 

z Kancelarią DTW.   

4. Członkowie Grupy we własnym zakresie będą zobowiązani do pokrycia kosztów 

sądowych, w tym: 

a. opłaty sądowej od pozwu, wynoszącej łącznie od wszystkich członków Grupy –

100.000,00 PLN; oraz – w przypadku, gdy pozwany Skarb Państwa tego zażąda, a sąd 

przychyli się do żądania: 

b. kwoty tytułem zabezpieczenia kosztów, tzw. kaucji (w maksymalnej wysokości 

20% dochodzonego roszczenia).  

Kwota z p-pkt a. powinna zostać wpłacona na rachunek Kancelarii DTW, w terminie 

7 dni od dnia poinformowania przez Kancelarię DTW, że Grupa liczby już co 
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najmniej 100 osób (czyli razem z pierwszą częścią wynagrodzenia, o którym mowa 

w pkt 1 p-pkt a).  

Kwota z p-pkt b. oraz kwoty na ewentualne inne koszty sądowe, powinna zostać 

wpłacone w terminie umożliwiającym jej uiszczenie zgodnie z postanowieniem lub 

zarządzeniem sądu.  

Każdy członek Grupy zobowiązany będzie do pokrycia kosztów sądowych, w tym opłaty 

od pozwu, wynoszącej dla wszystkich członków Grupy łącznie – 100.000 PLN oraz 

ewentualnie kaucji, w udziale procentowym równym procentowemu udziałowi jego 

roszczenia w kwocie wszystkich roszczeń członków Grupy. 

Przykładowo: jeżeli roszczenie danego uczestnika Grupy wynosi 50.000 PLN, a łączna suma roszczeń 

wszystkich członków Grupy wynosi 50.000.000 PLN, to uczestnik pokrywa 0,1% (50.000 PLN 

podzielone na 50.000.000 PLN) wszystkich kosztów sądowych, co w przypadku opłaty od pozwu 

oznacza obowiązek wpłaty kwoty 100 PLN.  

Ewentualne nadwyżki kwot wpłaconych przez członków Grupy, na poczet kosztów 

sądowych, w tym opłaty sądowej i kaucji, nad tymi kosztami – będą członkom grupy 

zwracane, zgodnie z zawartą z nimi umową.  

5. Warunkiem prowadzenie sprawy przez Kancelarię DTW będzie ukonstytuowanie się 

Grupy, której członkowie uiszczą powyższe opłaty (wskazane z pkt 1, 3 i 4), liczącej 

co najmniej 100 osób. Jeżeli taka liczba członków Grupy nie zbierze się do dnia 

określonego w umowie pomiędzy DTW a członkami Grupy, umowa ta ulegnie 

rozwiązaniu.  

6. W przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w pkt 5, Kancelaria DTW zwróci 

członkom Grupy (którzy uiścili już tę kwotę) kwotę wynagrodzenia, o której mowa w pkt 

1 w całości, zatrzymując kwotę określoną w pkt 3 powyżej, jak równie zwróci w całości 

kwoty wskazane w pkt 4.  

7. W przypadku prawomocnego odrzucenia lub zwrotu pozwu przez sąd (z innych przyczyn 

niż niewpłacenie opłaty sądowej lub kaucji, o których mowa w pkt 4), Kancelaria DTW 

zwróci kwoty wskazane w pkt 6, z tym, że kwotę wskazaną w pkt 4 – w części, w jakiej 

zostanie ona zwrócona powodom przez sąd i nie będzie podlegać zapłacie na rzecz strony 

pozwanej.  

8. Powyższe wynagrodzenie obejmuje 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 Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu) dany środek zostanie wniesiony, o ile 

w uzasadnionej profesjonalnej ocenie DTW będzie on miał usprawiedliwione podstawy.  


