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Załącznik do Umowy z Reprezentantem 
 

 

ZASADY WYNAGRADZANIA KANCELARII 

 

Działając na podstawie § 3. ust. 2 Umowy między Kancelarią a Reprezentantem ustala się co 

następuje: 

 

1. Pozew zostanie złożony, jeśli do dnia …………… przystąpi do Grupy co najmniej 10 Członków, 

którzy uiszczą na rzecz Kancelarii wynagrodzenie wskazane w pkt 2 i 7 poniżej. W takim przypadku 

pozew zostanie złożony dnia ………... O ile stroną danej umowy z Bankiem jest więcej niż 1 osoba, 

np. małżeństwo, to dokonują one tylko jednej opłaty zgodnie z niniejszymi warunkami.  

 

2. Każdy, kto przystąpi do Grupy do dnia złożenia pozwu, będzie zobowiązany uiścić kwotę 731,71 

złotych z doliczeniem VAT 23 %, tj. 900 PLN brutto  tytułem wynagrodzenia za postępowanie przed 

sądem I instancji.  

 

3. Każdy, kto przystąpi do Grupy po dniu złożenia pozwu, będzie zobowiązany uiścić kwotę 1.219,51 

złotych z doliczeniem VAT 23 %, tj. 1.500 złotych brutto. 

 
4. O ile dojdzie do postępowania w II instancji każdy Członek Grupy będzie zobowiązany uiścić kwotę 

500 złotych z doliczeniem VAT 23 %, tj. 615 złotych brutto za postępowanie w II instancji. 

 

5. O ile dojdzie do złożenia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego każdy Członek Grupy będzie 

zobowiązany uiścić kwotę 500 złotych z doliczeniem VAT 23 %, tj. 615 złotych brutto za 

postępowanie kasacyjne.  

 

6. Do każdej kwoty wynagrodzenia ryczałtowego opisanej w punktach 2 do 6 powyżej  

(tj. każdorazowo do wynagrodzenia za I oraz II instancję oraz za postępowanie przed Sądem 

Najwyższym) doliczona będzie zryczałtowana kwota 40,65 PLN z doliczeniem VAT 23 %, tj. 50 

złotych brutto (ryczałt  administracyjny).   

 

7. W przypadku ponowionego postępowania przed Sądem Najwyższym, wynagrodzenie, o którym 

mowa w punktach 5 i 6 nalicza się ponownie. 

 

8.  Wynagrodzenie ryczałtowe i ryczałt administracyjny obejmują również techniczno-administracyjne 

wydatki Kancelarii związane z prowadzeniem postępowania, w tym w szczególności wydatki związane 

z wysyłką i odbiorem korespondencji, kosztami telekomunikacyjnymi, podróżami prawników i 

pracowników Kancelarii do sądów, do organów administracji, do innych instytucji, w których 

obecność będzie wskazana ze względu na prowadzenie Postępowania. 

 

9. Wynagrodzenie ryczałtowe i ryczałt administracyjny za I instancję w kwocie łącznie 950 PLN brutto 

(słownie: dziewięćset pięćdziesiąt złotych) płatne są w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy 

między Kancelarią a Członkiem Grupy, przelewem na rachunek bankowy Kancelarii:  

25 2490 0005 0000 4500 6978 7645. Faktura zostanie wystawiona w terminie 7 dni od daty otrzymania 

przelewu. Szczegółowe informacje odnośnie wykonania przelewu Członkowie Grupy otrzymają drogą 

mailową. 

 

10. Wynagrodzenie ryczałtowe i ryczałt administracyjny za II. instancję, są płatne w ciągu 7 dni od 

dnia zapadnięcia wyroku w I. instancji przelewem na rachunek bankowy Kancelarii:  

25 2490 0005 0000 4500 6978 7645. Faktura zostanie wystawiona w terminie 7 dni od daty otrzymania 

przelewu. Szczegółowe informacje odnośnie wykonania przelewu Członkowie Grupy otrzymają drogą 



 

mailową. 

 

11. Wynagrodzenie ryczałtowe i ryczałt administracyjny, za postępowanie ze skargi kasacyjnej przed 

Sądem Najwyższym, są płatne w ciągu 7 dni od dnia zapadnięcia wyroku w II instancji, od którego 

przysługuje skarga kasacyjna, przelewem na rachunek bankowy Kancelarii: 25 2490 0005 0000 4500 

6978 7645. Faktura zostanie wystawiona w terminie 7 dni od daty otrzymania przelewu. Szczegółowe 

informacje odnośnie wykonania przelewu Członkowie Grupy otrzymają drogą mailową. 

 

12.  Każdy, kto złożył oświadczenie o przystąpieniu do Grupy i dokona całości wpłaty, o której mowa 

w pkt. 8 powyżej, zostanie objęty pozwem, który zostanie złożony w sądzie dnia …………... 

 

13. Każdy, kto do dnia ………….. złożył oświadczenie o przystąpieniu do grupy, lecz nie dokonał w 

całości wpłaty, o której mowa w pkt 8 powyżej, zostanie zakwalifikowany jako osoba występująca z 

Grupy i nie zostanie objęty pozwem złożonym w sądzie dnia …………. Taka osoba będzie też wolna 

od obowiązku uiszczania na rzecz Kancelarii jakichkolwiek kwot. W sytuacji, gdy taka osoba 

ponownie podejmie decyzję o przystąpieniu do Grupy, będzie zobowiązana zarówno ponownie złożyć 

oświadczenie o przystąpieniu do Grupy wraz z wymaganymi dokumentami, jak też uiścić 

wynagrodzenie obowiązujące na dzień ponownego składania oświadczenia o przystąpieniu do Grupy.  

 

14. Zarówno o fakcie skutecznego przystąpienia do Grupy, jak i o fakcie objęcia każdej osoby 

postępowaniem sądowym, Kancelaria powiadomi każdą z osób składających oświadczenie na 

wskazany Kancelarii adres poczty elektronicznej (e-mail). 

 

15. Kancelaria nie jest zobowiązana do ponoszenia za Członka Grupy żadnych opłat ani kosztów. 

Dotyczy to w szczególności opłat i zaliczek sądowych, w tym opłaty od pozwu w razie braku 

zwolnienia od kosztów, ustalonych sądowo kaucji, podatków i opłat skarbowych oraz innych ciężarów 

koniecznych do prowadzenia sprawy jak np. koszty ogłoszeń.  

 

16. Członek Grupy jest zobowiązany do terminowej zapłaty opłat, zaliczek oraz kaucji sądowych a 

także do poniesienia innych ciężarów koniecznych do prowadzenia sprawy. Kancelaria zobowiązuje się 

do terminowego poinformowania klienta o każdorazowym obowiązku poniesienia ciężarów, o których 

mowa w zdaniu poprzedzającym. Klient jest zobowiązany do dokonywania wpłat na konta bankowe 

wskazane przez Kancelarię. 

 

17. Wszelkie opłaty sądowe, zaliczki, kaucje są ponoszone przez wszystkich Członków Grupy w 

częściach równych, których wysokość uzależniona jest od liczby Członków Grupy. Wysokość opłaty 

sądowej może wynieść maksymalnie 100.000 (sto tysięcy)  złotych. Zakładając opłatę sądową w 

wysokości 100.000 złotych, opłatę sądową przypadającą na każdego Członka Grupy oblicza się 

poprzez podzielenie kwoty opłaty sądowej przez liczbę Członków Grupy. W przypadku, gdy po 

złożeniu pozwu do Postępowania przystąpią kolejne osoby, zostaną one zobowiązane do uiszczenia 

opłaty sądowej według nowego wyliczenia uwzględniającego odpowiednio zwiększoną liczbę 

Członków Grupy, natomiast Członkom Grupy, którzy uiścili wcześniej opłatę sądową nadpłata 

zostanie zwrócona proporcjonalnie.  

 

18. Każdy Członek Grupy, który zawrze Umowę z Kancelarią oraz wpłaci wynagrodzenie zgodnie z 

niniejszymi warunkami wynagradzania upoważnia tym Reprezentanta Grupy do złożenia wniosku o 

zwrot kosztów wynagrodzenia radcowskiego poniesionego przez każdego z Członków Grupy 

bezpośrednio na jego rzecz.  

 

19. Przyznane przez komornika koszty zastępstwa prawnego w egzekucji należą się bezpośrednio 

Kancelarii.  

 



 

20. W przypadku zawarcia ugody z Bankiem  Kancelarii przysługuje dodatkowe wynagrodzenie 

ustalone w umowie między Kancelarią a członkiem grupy.   

 

21. W związku z postanowieniem wynikającym z Umowy między Kancelarią a każdym Członkiem 

Grupy, na mocy którego Członek Grupy zobowiązuje się zlecić Kancelarii prowadzenie sprawy o 

zapłatę roszczeń wynikających ze stosunków prawnych ustalonych w postępowaniu grupowym w 

terminie 3 miesięcy od prawomocnego i ostatecznego zakończenia Postępowania, w razie niezlecenia 

Kancelarii przez Członka Grupy prowadzenia sprawy o zapłatę, do wynagrodzenia Kancelarii 

opisanego w punktach 2 lub 3 oraz 4, 5, 6 powyżej dolicza się wynagrodzenie dodatkowe w wysokości 

10 % wartości roszczenia o zwrot nadpłat, ustalonego w postępowaniu grupowym.  

 

Poznań, dnia ………………….. r. 

 

 

Kancelaria: 

 

 

Beata Komarnicka-Nowak 

radca prawny 

 

 

Mariusz Korpalski 

radca prawny 

 

 

 

 

 

 

............................., dnia................... r. 

 

Reprezentant: 

 

 

 

........................................................ 
 


