
 

 

UMOWA ZLECENIE 
 

zawarta w ……………………………………………. w dniu ……………………………. 2021 r. pomiędzy: 

1………………………………………………………… PESEL: ……………….………………….………….... 

Tel.……………………………………………………..  e-mail: ………………………………………..…….…. 

adres zamieszkania: ………………………………………………………………………….………………..… 

adres korespondencyjny: ………………………………………………………………….…………………..… 

adres zameldowania: ……………………………………………….………………………………………….... 

zwany dalej  Zleceniodawcą 

a                                 

CENTRUM POMOCY PRAWNEJ BeWa LexGroup Sp. z o.o. 

                            ul. Opolska 4 , 55-011 Siechnice, KRS: 0000672229, NIP: 8961562855 

repr. przez Andrzeja Besza - Prezesa Zarządu i Arkadiusza Walkowiaka - Wiceprezesa Zarządu 

zwaną dalej Zleceniobiorcą. 

§1  Zleceniodawca zleca a Zleceniobiorca przyjmuje do wyłącznego prowadzenia i zastępowania 
Zleceniodawcy w sprawie o zapłatę w związku z ustaleniem nieistnienia stosunku prawnego lub 
wyeliminowania klauzul abuzywnych z umowy kredytu zawartej w dniu …………………..……, numer 
umowy: …………………………………., z bankiem ………………………………………… Fakt 
wyłącznego prowadzenia sprawy oznacza, że w czasie obowiązywania niniejszej Umowy 
Zleceniodawca nie może powierzyć prowadzenia tej sprawy innej osobie bez zgody Zleceniobiorcy. 

§2 Celem zlecenia jest uzyskanie rozstrzygnięcia sądu (ewentualnie ugody za zgodą Zleceniodawcy) 
zmierzającego do redukcji wysokości aktualnego zobowiązania Zleceniodawcy z tytułu powyższego 
kredytu, w tym uzyskania od banku ewentualnego zwrotu kwot nienależnie pobranych przez bank, w 
związku z wadami prawnymi zawartej umowy. 

§3  Zlecenie obejmuje zastępstwo procesowe przez adwokata lub radcę prawnego w sprawie o zapłatę 
w związku z ustaleniem nieistnienia stosunku prawnego bądź eliminacji klauzul abuzywnych z umowy 
kredytu przeciwko bankowi w postępowaniu przed sądem I i II instancji, w tym zwłaszcza 
przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego, przygotowanie powództwa cywilnego, dalsze pisma 
procesowe w toku prowadzonego postępowania, a także przygotowanie apelacji lub odpowiedzi na 
apelację, udział w postępowaniu w obu instancjach oraz inne czynności wynikające z wykonywania 
profesjonalnego zastępstwa, posiadające oparcie w obowiązujących przepisach powszechnie 
obowiązującego prawa. 

§4 Zlecenie obejmuje ponadto reprezentację w postępowaniu zabezpieczającym oraz ewentualnym 
postępowaniu egzekucyjnym zmierzającym do wykonania prawomocnego wyroku zapadłego w 
sprawie. 

§5 Zlecenie nie obejmuje reprezentacji Zleceniodawcy przed Sądem Najwyższym oraz reprezentacji w 
innych, dodatkowych postępowaniach sądowych, nie będących przedmiotem niniejszej umowy (np.  

 



 

 

 

 

odrębnej sprawy sądowej o wykreślenie hipoteki z ksiąg wieczystych czy też sprawy z powództwa banku 
o korzystanie z jego kapitału bez wynagrodzenia). 

§6 W razie wygranej środki zostaną przelane przez bank bezpośrednio na następujący rachunek 
bankowy Zleceniodawcy: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Wówczas niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni poinformuje on Zleceniobiorcę o otrzymaniu i 
wysokości otrzymanej wpłaty z banku oraz zapłaci należne mu wynagrodzenie prowizyjne zgodnie z 
niniejszą Umową.                    

§7 Za prowadzenie sprawy, o której mowa w niniejszej Umowie, Zleceniobiorcy przysługuje honorarium 
płatne w następujący sposób i we wskazanych poniżej kwotach:  

honorarium wstępne w wysokości ……………….. zł netto, powiększone o podatek od towarów i usług 
(+VAT) zgodnie z odrębnymi przepisami (aktualnie brutto: ………………….). Wynagrodzenie to płatne 
jest w terminie do dnia …………………………………………….. na rachunek bankowy Zleceniobiorcy:  

PKO BANK POLSKI S.A. nr  69 1020 5242 0000 2102 0391 5451. 

Po dokonaniu płatności przez Zleceniodawcę, Zleceniobiorca wystawi na rachunek w niej wskazany 
elektronicznie fakturę VAT, którą dostarczy pocztą elektroniczną na wskazany adres @ Zleceniodawcy.  

a) honorarium za reprezentację w postępowaniu przed sądem II instancji, w tym 
sporządzenie apelacji lub odpowiedzi na apelację, w wysokości …………… zł netto, powiększone o 
podatek od towarów i usług (VAT) zgodnie z odrębnymi przepisami (aktualnie brutto: ………………….). 
Wynagrodzenie to płatne jest w terminie 7 dni od dnia odebrania wyroku z pisemnym uzasadnieniem, 
na podstawie dostarczonej elektronicznie przez Zleceniobiorcę faktury VAT na rachunek w niej 
wskazany; 

b) honorarium prowizyjne od sukcesu (success fee) w wysokości …………… % brutto  (w 
tym VAT) od łącznej kwoty korzyści pieniężnej osiągniętej przez Zleceniodawcę, płatne na podstawie 
faktury VAT wy-stawionej elektronicznie przez Zleceniobiorcę niezwłocznie w momencie 
doprowadzenia do wykonania wyroku (w części bądź w całości) z 7 dniowym terminem zapłaty od dnia 
jej doręczenia Zleceniodawcy. Honorarium prowizyjne obliczane jest w zależności od rodzaju wyroku 
następująco: 

- przy stwierdzeniu nieważności całej umowy kredytu oraz nadpłacie kapitału kredytu: od kwoty, o którą 
zmniejszyło się zobowiązanie Zleceniodawcy na rzecz banku oraz kwoty uzyskanej w postaci zapłaty 
na rzecz Zleceniodawcy ze strony banku, obliczanej na dzień prawomocności wyroku; 

- przy stwierdzeniu nieważności całej umowy kredytu oraz braku nadpłaty kapitału kredytu: od kwoty, o 
którą zmniejszyło się saldo kredytu pozostałego do spłaty na rzecz banku przez Zleceniodawcę w 
związku z koniecznością dopłaty różnicy do otrzymanego na początku kapitału od banku, obliczanej na 
dzień prawomocności wyroku; 

- przy stwierdzeniu nieważności (bezskuteczności) poszczególnych klauzul umownych (tzw. 
odfrankowienie): od kwoty uzyskanej od banku w postaci zapłaty zasądzonej w wyroku oraz kwoty, o 
którą zmniejszyło się saldo kredytu pozostałego do spłaty według stanu na dzień uprawomocnienia się 
wyroku sądu. 

 



 

 

 

§8 Kwotę, o którą zmniejszyło się saldo kredytu pozostałego do spłaty przez Zleceniodawcę, o której 
mowa w poprzednim paragrafie, oblicza się poprzez iloczyn (przemnożenie) salda kredytu pozostałego 
do spłaty widniejącego na kanale bankowości elektronicznej (bądź informacji pozyskanej z banku) w 
dniu uprawomocnienia orzeczenia sądu i kurs sprzedaży franka szwajcarskiego obowiązujący w 
Narodowym Banku Polskim w dniu uprawomocnienia się orzeczenia sądu, a następnie różnicę 
pomiędzy tak ustaloną wartością (iloczynem) a kwotą pozostałą do spłaty ze względu na redukcję 
zobowiązania Zleceniodawcy na dzień uprawomocnienia się orzeczenia sądu. Wszystkie wartości 
wyrażone są w polskich złotych (PLN). 

§9 Zleceniobiorca za każdą rozprawę ze swoim udziałem będzie obciążał Zleceniodawcę zryczałtowaną 
kwotą 300 zł netto (brutto z VAT aktualnie: 369,00 zł). 

§10 W kwocie honorarium wstępnego ryczałtowe wynagrodzenie umowne za wszczęcie i 
przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania 
sądowego wynosi  615,00 zł brutto (500,00 złotych + VAT). Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo 
odmowy kontynuowania sprawy na drodze postępowania sądowego w przypadku, gdy na skutek 
rozpatrzenia reklamacji uzna, iż wytoczenie pozwu jest dalece ryzykowne, bądź z innych przyczyn 
nieuzasadnione. W takim przypadku honorarium Zleceniobiorcy wyniesie tylko 615,00 zł (słownie: 
sześćset piętnaście złotych), a wpłacone należności tytułem honorarium wstępnego w pozostałej kwocie 
zostaną zwrócone na konto Zleceniodawcy w terminie do 7 dni roboczych. 

§11 Honorarium wstępne oraz honorarium za reprezentację w postępowaniu przed sądem II instancji 
jest niezależne od wyniku sprawy. Pod pojęciem wyniku sprawy rozumie się każdego rodzaju 
rozstrzygnięcie w sprawie, na korzyść bądź na niekorzyść, w tym zwłaszcza powstałe w wyniku 
wytoczonego powództwa cywilnego o zapłatę lub ustalenie, przeprowadzonego postępowania 
reklamacyjnego, a także w wyniku innych okoliczności, jak chociażby wprowadzenia zmian w aktualnie 
obowiązujących przepisach prawa, powodujących negatywne konsekwencje po stronie Zleceniodawcy, 
bądź regulujących sytuację Zleceniodawcy w odrębny sposób, powodując brak możliwości dochodzenia 
dotychczasowych roszczeń na drodze sądowej. 

§12 Honorarium prowizyjne od sukcesu (success fee) Zleceniobiorcy w przedmiotowej sprawie nie 
może przekroczyć kwoty ………………………………... netto (brutto z VAT: 
……………………...……….…………………..). 

§13 Koszty techniczne wynikłe z prowadzenia tej sprawy nie stanowiące wynagrodzenia Zleceniobiorcy, 
w tym zwłaszcza opłaty sądowe (30–1000 zł), opłaty skarbowe (17-51 zł od udzielonego 
pełnomocnictwa), ew. zaliczka sądowa w toku prowadzonego postępowania na czynności biegłego 
(zwykle w przedziale 1.000–3.500 zł), Zleceniodawca zobowiązany jest ponieść w terminie 
wyznaczonym, wskazanym mu przez Zleceniobiorcę. 

§14 W przypadku zasądzenia kosztów zastępstwa procesowego wynikłego z prowadzenia tej sprawy w 
postępowaniu sądowym, egzekucyjnym bądź zabezpieczającym przez sąd prowadzący postępowanie, 
przypadają one Zleceniobiorcy w całości jako dodatkowe wynagrodzenie. 

§15 W przypadku przegranej Zleceniodawca został poinformowany o konieczności pokrycia kosztów 
postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego zasądzonych na rzecz banku oraz ich 
wysokości. 

§16 Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonywanie niniejszej Umowy na 
zasadach ogólnych. 

 

 



 

 

 

 

§17 Zleceniodawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Zleceniobiorcę o zamiarze 
wcześniejszej spłaty kredytu, otrzymaniu wszelkich pism z sądu lub banku dotyczących sprawy, o 
ogłoszeniu upadłości oraz o zamiarze zawarcia jakichkolwiek aneksów lub porozumień z bankiem, a 
także innych czynnościach, które mogą mieć wpływ na prowadzone postępowanie. W przypadku spłaty 
kredytu podczas trwania procesu (po złożeniu zredagowanego pozwu do Sądu) Zleceniodawca będzie 
zobowiązany do wydobycia z banku uaktualnionego zaświadczenia z historią spłaty kredytu, które 
zostanie przekazane do Zleceniobiorcy celem rozszerzenia powództwa w prowadzonej sprawie. Koszt 
zredagowania dodatkowego rozszerzenia powództwa w wyniku spłaty kredytu podczas trwania 
postępowania sądowego wyniesie 500 zł + VAT dla Zleceniobiorcy (tj. aktualnie 615,00 zł brutto). 

§18 Zleceniobiorca ma prawo zawrzeć ugodę pozasądową lub sądową jedynie po uprzednim 
uzgodnieniu jej treści ze Zleceniodawcą. 

§19 Zleceniodawcy przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy bez podania przyczyn – w 
terminie 14 dni od daty jej zawarcia. W tym celu powinien on, zachowując powyższy termin, złożyć 
Zleceniobiorcy stosowne pisemne oświadczenie w tym przedmiocie. Wzór takiego oświadczenia, 
zawierający oznaczenie nazwy Zleceniobiorcy i adres jego siedziby, znajduje się poniżej umowy. 

§20 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.  

§21 Zleceniodawca świadomy jest, że zgodnie z art. 746 § 1 k.c., w razie wypowiedzenia umowy 
zlecenia przez Zleceniodawcę, jest on obowiązany zwrócić Zleceniobiorcy wydatki, które ten poczynił w 
celu należytego wykonania zlecenia, a nadto obowiązany jest uiścić Zleceniobiorcy część 
wynagrodzenia odpowiadającą jego dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło 
bez ważnego powodu, powinien także naprawić szkodę. W takim przypadku (tj. wypowiedzenia umowy 
bez ważnego powodu), szkodą Zleceniobiorcy może być w szczególności wynagrodzenie określone 
niniejszą umową, w tym honorarium prowizyjne od sukcesu w przypadku, gdy na skutek działań 
Zleceniobiorcy, podjętych w ramach realizacji postanowień niniejszej umowy (np. skierowanie wezwania 
do zapłaty, skierowanie do sądu pozwu lub innych pism procesowych, przeprowadzenie negocjacji 
zmierzających do zawarcia ugody), osiągnięty zostanie cel zlecenia określony niniejszą umową. 

§22 Strony obowiązane są do zachowania w tajemnicy wszystkich postanowień wynikłych z niniejszej 
umowy, w tym zwłaszcza wysokości wynagrodzenia Zleceniobiorcy, danych wrażliwych Zleceniodawcy 
oraz całego przebiegu postępowania, pod rygorem skutków prawnych. 

§23 Zleceniobiorca obowiązany jest posługiwać się przy wykonywaniu niniejszej umowy osobami 
(radcami prawnymi lub adwokatami), które wykonywać będą swoje obowiązki zastępcy procesowego z 
należytą starannością, zgodnie z zasadami etyki wiążącymi radcę prawnego/adwokata i w sposób 
zgodny z dobrymi obyczajami. 

§24 Wszelkie zmiany dotyczące postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności.  

§25 Do rozstrzygania ewentualnych sporów związanych z niniejszą umową właściwy jest sąd miejsca 
siedziby Zleceniobiorcy 

§26 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Centrum Pomocy Prawnej BeWa 
LexGroup Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:  

 

 



 

 

 

 

Dane osobowe zawarte w niniejszej umowie będą przetwarzane przez Administratora w celu wykonania 
umowy, realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, ochrony prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, a także w celach 
szczegółowo określonych w §2 Informacji RODO dotyczącej przetwarzania danych osobowych Klientów 
Centrum Pomocy Prawnej BeWa LexGroup Sp. z o.o., ul. Opolska 4, 55-011 Siechnice. 

 

1. Twoje dane osobowe będą udostępnione SOBOTA JACHIRA Kancelarii Prawnej Sp.k. z siedzibą we 
Wrocławiu, ul. Skarbowców 115/7, 53-025 Wrocław, nr NIP 8992888003, w celu udzielenia pomocy 
prawnej w sprawie przekazanej Administratorowi. Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie bez 
podawania przyczyny, lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwia wykonanie usługi 
w postaci świadczenia pomocy prawnej. 

Wyrażam zgodę na przekazanie moich danych osobowych przez Administratora do SOBOTA JACHIRA 
Kancelarii Prawnej Sp.k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Skarbowców 115/7, 53-025 Wrocław, nr NIP 
8992888003, w celu realizacji umowy, tj. udzielenia mi pomocy prawnej w przekazanej przeze mnie 
sprawie. 

…………………………..…    ……………………….. 

                           (podpis 
Zleceniodawcy) 

 

2. Jeżeli chcesz otrzymywać od Administratora informacje handlowe o produktach i usługach  
świadczonych przez Administratora konieczne jest udzielenie zgody. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne. Zgodę możesz cofnąć w każdym momencie bez podawania przyczyny, lecz bez wpływu 
na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie podanego przeze mnie adresu 
poczty elektronicznej w celu otrzymywania od Administratora informacji handlowych za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu 
usług drogą elektroniczną. 

                  …………………………..…    
……………………….. 

                                        (podpis Zleceniodawcy)  

                                                                                                           

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych w postaci podanego 
przeze mnie numeru telefonu w celu prowadzenia przez Administratora działań marketingowych.  

                    …………………………..…     
……………………….. 

                                        (podpis Zleceniodawcy)  

                                                                                                           

 



 

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na używanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz 
automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, w celach 
prowadzenia działań marketingowych. 

            …………………………..…     ……………………….. 

                                        (podpis Zleceniodawcy)   

                                                                                                    

§ 27 Umowę spisano w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

 ……………...……………            .....................................         

          Zleceniodawca                                                                             Zleceniobiorca             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 

...........................................................................................................   ......................, dnia ...................... 

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

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

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

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

(imię/imiona, nazwisko/a i adres/y)  

  

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

  

Oświadczam/y, że niniejszym odstępuję/emy od umowy zlecenia zawartej z Centrum Pomocy Prawnej 
BeWa LexGroup Sp. z o.o., ul. Opolska 4, 55-011 Siechnice zawartej dnia 
.............................................................dotyczącej  

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

………………………………...………………………………..………………………………………………… 

………………………………...………………………………..………………………………………………… 

………………………………...………………………………..………………………………………………… 

………………………………...………………………………..………………………………………………… 

 

 

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

(czytelny/e podpis/y) 

 

  

 


