
 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
UMOWA NA OBSŁUGĘ PRAWNĄ 

  
zawarta w dniu ___________ 2022 roku we Wrocławiu pomiędzy: 
 
Zleceniodawcą/Zleceniodawcami (należy wymienić wszystkich kredytobiorców): 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
(Imię nazwisko, Adres, PESEL) 
zwanym dalej „Zleceniodawcą”    
             

a Zleceniobiorcą:  
OLC Kancelaria Radców Prawnych Artymionek & Citko sp. k  
 z siedzibą we Wrocławiu (52-129) przy ul. Sarniej 4/1 NIP 8581695231, 
reprezentowaną przez: 
Pawła Artymionka  
zwaną dalej: „Zleceniobiorcą” 

 
§ 1 

 
1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca zobowiązuje się prowadzić pomoc prawną na rzecz Zleceniodawcy w 

sprawie przeciwko       o zapłatę i/lub stwierdzenie nieważności umowy kredytowej nr 
_______________________________________________ 

2. Przedmiot umowy wskazany w ust. 1 obejmuje w szczególności: 
a) przygotowanie wniosku o zaświadczenie o dotychczasowych wpłatach Zleceniodawcy na rzecz Banku, 

wykonanie wyliczeń matematycznych określających roszczenie, 
b) przygotowanie i wysłanie wezwania do Banku (reklamacja bankowa, wezwanie do zapłaty) celem podjęcia 

negocjacji ugodowych,  
c) przygotowanie i wniesienie pozwu do sądu oraz uczestnictwo w terminach rozpraw, aż do prawomocnego 

zakończenia sprawy (I i II instancja), 
d) złożenie przez Zleceniobiorcę wniosku o zabezpieczenie roszczeń w trakcie postępowania, w sytuacji gdy 

wpłaty Zleceniodawcy na rzecz banku przewyższają kwotę wypłaconego przez Bank kapitału w PLN, 
e) udział w ewentualnych spotkaniach i negocjacjach Zleceniodawcy z przedstawicielami Banku, 
f) udział w ewentualnym postępowaniu mediacyjnym oraz przygotowanie treści ugody z Bankiem, 
g) bieżące konsultacje ze Zleceniodawcą w zakresie aspektów prawnych związanych z prowadzoną sprawą, 
h) ewentualną egzekucję przeciwko Bankowi po prawomocnym wyroku, aż do wypłaty zasądzonych kwot,  
OCHRONĘ PRAWNĄ PRZED BANKIEM – Kancelaria bez dodatkowego wynagrodzenia, poza oznaczonym w 
treści niniejszej umowy poprowadzi sprawę z pozwu Banku o wynagrodzenie z tytułu 

i) korzystania z kapitału z uwagi na prawomocne stwierdzenie nieważności umowy kredytowej w 
prowadzonym przez Kancelarię postępowaniu. 

3. Zleceniobiorca wskazuje następujące cele, do których osiągnięcia będzie dążyć w ramach prowadzonego 
postępowania: 



 
 

 
 

a) uzyskanie prawomocnego orzeczenia sądowego (ewentualnie zawarcie z Bankiem ugody), 
potwierdzającego, że Umowa od samego początku nie daje podstaw do uzależniania 
wysokości zadłużenia kredytowego od kursu CHF liczonego przez Bank w sposób określony w umowie 
kredytowej (odfrankowienie), 

b) uzyskanie prawomocnego orzeczenia sądowego (ewentualnie zawarcie z Bankiem ugody), unieważniającego 
umowę kredytową w całości na skutek stosowania w niej klauzul abuzywnych lub na skutek jej niezgodności 
z prawem, próby obejścia prawa przez Bank lub sprzeczności jej zapisów z zasadami współżycia społecznego 
(unieważnienie umowy kredytowej), 

c) zasądzenia od Banku bezpodstawnie dokonanych przez Zleceniodawcę wpłat (zwrot nienależnego 
świadczenia) lub dokonanie rozliczenia wzajemnych roszczeń stron umowy kredytowej (rozliczenie stron) 
 
 

§ 2 
1. Za prowadzenie sprawy opisanej w niniejszej umowie, Zleceniobiorcy przysługuje:  

a. Wynagrodzenie wstępne za postępowanie przed Sądem I instancji płatne w kwocie         brutto w terminie 
7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy, 

b. Wynagrodzenie za postępowanie przed II instancją (jeżeli do takiego postepowania dojdzie), w kwocie      
brutto, płatne w terminie 7 dni od dnia otrzymania wyroku sądu z uzasadnieniem lub apelacji banku,  

c. Wynagrodzenie prowizyjne od sukcesu (success fee) w wysokości    brutto (w tym VAT), liczone od 
kwoty zasądzonej przez sąd w prawomocnym i wykonanym wyroku lub wykonanej ugody, 

d. 369,00 zł brutto za każdy termin rozprawy płatne po rozprawie w terminie 7 dni od doręczenia faktury 
Zleceniodawcy. 

2. W przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytowej przez sąd, jeżeli dojdzie do skutecznego potrącenia 
przez bank wypłaconego kapitału kredytu z prawomocnie zasądzoną kwotą, przy obliczaniu wynagrodzenia za 
sukces uwzględnia się kwotę zasądzoną po odjęciu od niej kwoty potrąconej.  

3. W przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytowej lub ubezskutecznienia jej klauzul abuzywnych 
(odfrankowienia) przez sąd, wynagrodzenie za sukces wskazane w ust 1 lit. c, liczone jest także od kwoty 
zmniejszenia zobowiązania Zleceniodawcy względem banku, obliczonego na dzień prawomocnego wyroku. 

4. Wynagrodzenie prowizyjne od sukcesu, należne Zleceniobiorcy, nie może przekroczyć kwoty         
5. Płatność następuje na podstawie faktur VAT wystawianych przez Zleceniobiorcę w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia faktury drogą poczty elektronicznej na adres  
 
 

§3 
1. Wynagrodzenie	określone	w	§	2	ust.	1	należne	jest	Zleceniobiorcy	także	w	przypadku	zawarcia	z	Bankiem	

ugody	sądowej	lub	pozasądowej	w	tym	ugody	zawartej	za	pośrednictwem	KNF.	Płatność	w	terminie	7	
dni	od	dnia	zawarcia	ugody.		

2.  Zleceniobiorca	ma	prawo	zawrzeć	ugodę	sądową	lub	pozasądową,	tylko	po	uprzednim	uzgodnieniu	jej	treści	
ze	Zleceniodawcą.	

Kwotę zmniejszenia zobowiązania Zleceniodawcy wynikającą ze stwierdzenia nieważności umowy kredytowej 
lub ubezskutecznienia klauzul abuzywnych, oblicza się poprzez różnice iloczynu salda kredytu pozostałego do 
spłaty wg banku (informacja ze strony banku) w dniu uprawomocnienia orzeczenia sądu i kursu sprzedaży 
franka szwajcarskiego obowiązującego w NBP w dniu uprawomocnienia się orzeczenia sądu kwoty pozostałej 
do spłaty 
 

3. ze względu na redukcję zobowiązania Zleceniodawcy na dzień uprawomocnienia się orzeczenia sądu (tj. saldo 
kredytu x kurs CHF z dnia prawomocnego wyroku – zadłużenie pozostałe do spłaty).  

4. Wynagrodzenie określone w § 2 nie obejmuje kosztów zastępstwa procesowego zasądzonych przez sąd od banku 
dla Radcy Prawnego lub Adwokata prowadzącego sprawę. Koszty te przysługują Zleceniobiorcy w całości, ale po 
ich wyegzekwowaniu.  



 
 

 
 

5. Zleceniodawca po Wygraniu sprawy zobowiązuje się do niezwłocznego przedstawienia Zleceniobiorcy 
zaświadczenia o aktualnym saldzie kredytu lub zaświadczenia o spłacie kredytu z uwzględnieniem przysługującej 
Zleceniodawcy kwoty do zwrotu od banku.  

6. Koszty dojazdu pełnomocnika na rozprawy ponosi Zleceniodawca. Koszty te będą doliczone do faktury za 
rozprawę i wynoszą nie więcej niż koszty rzeczywiście poniesione (samochód 40 zł za 100 km). Zleceniodawca 
nie ponosi kosztów dojazdu, jeżeli rozprawa odbywa się w Warszawie, Wrocławiu lub Gdańsku.  

7. Zleceniodawcę obciążają następujące koszty sądowe: wniesienie niezbędnej opłaty sądowej za pozew (1000 zł), 
skarbowej (2 x 17 zł), opłat sądowych za uzasadnienie orzeczeń sądu (2 x 100 zł), opłaty sądowej od ewentualnej 
apelacji (1000 zł), opłaty sądowej od ewentualnego zażalenia (200 zł) oraz innych opłat wynikających z 
prowadzonego postępowania w tym ewentualnej zaliczki na poczet kosztów opinii biegłego sądowego (ok. 500 - 
2500 zł). Opłaty wskazane w tym ustępie zwracane są przez Bank po prawomocnym wygraniu sprawy. 
 

 
§4 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonywać pomoc prawną ze starannością wynikającą z wiedzy prawniczej oraz 
zasad etyki zawodowej, dbając o należyte wykorzystanie przewidzianych przez prawo środków w celu ochrony 
interesów Zleceniodawcy.  

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej co do podejmowanych czynności, jak i co 
do informacji otrzymanych przy wykonywaniu niniejszej umowy. 

3. Zleceniobiorca prowadzi akta sprawy w formie elektronicznej i przesyła wszelkie informacje i dokumenty 
Zleceniodawcy na życzenie wysłane w formie emailowi do mecenasa prowadzącego sprawę.  

4. Zleceniobiorca prowadzi akta sprawy w formie elektronicznej i przesyła wszelkie informacje i dokumenty 
Zleceniodawcy „na życzenie” wysłane w formie elektronicznej do mecenasa prowadzącego sprawę w terminie 7 
dni. Zleceniodawca przesyła Zleceniobiorcy skany dokumentów lub ich papierowe kopie. 
 
 

§5 
1. Umowa wchodzi w życie od dnia zapłaty kwoty wskazanej w § 2 ust. 1 lit. a) Umowy. 
2. Załącznikiem do umowy jest pełnomocnictwo do prowadzenia sprawy. 
3. Zmiany do umowy wymagają formy pisemnej, aneksu do umowy, podpisanego przez obie strony, pod rygorem 

nieważności.  
4. Strony wyrażają zgodę na kontakt drogą elektroniczną. 
5. Adres do korespondencji: 

a. Zleceniobiorca 
Adres do korespondencji: OLC Kancelaria Radców Prawnych Artymionek & Citko sp. k  

ul. Sarnia 4/1 52-129 Wrocław,  
Telefon: 71 307 36 39, tel.: 71 307 50 57 
Adres e-mail: kancelaria@kancelaria-olc.pl 
b. Zleceniodawca 
Adres do korespondencji: ______________________________________________________________ 
Telefon:                    Adres e-mail:  
 
W przypadku zawarcia umowy na odległość lub poza lokalem Zleceniobiorcy, Zleceniobiorca informuje 
Zleceniodawcę o prawie odstąpienia od umowy zawartej w tej formie, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. 

6. Szczegółowe określenie terminu oraz sposobu wykonania prawa odstąpienia zawiera Załącznik nr 3 – wzór 
formularza odstąpienia od umowy.   

7. Umowa zawarta jest na czas określony prowadzenia postępowań pozasądowych, sądowych oraz egzekucyjnych. 
Zleceniodawca może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie z ważnego powodu, w takim przypadku 
Zleceniodawca zobowiązany jest do zwrotu Zleceniobiorcy wydatków, które ten poczynił w celu należytego 
wykonania zlecenia, a nadto jest obowiązany uiścić Zleceniobiorcy cześć wynagrodzenia odpowiadającą jego 
dotychczasowym czynnościom.  Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, a na skutek wykonania 



 
 

 
 

Umowy Zleceniodawca uzyskał od Zobowiązanego świadczenie lub doszło do zmniejszenia salda zadłużenia, 
Zleceniobiorca może domagać się naprawienia szkody wyłącznie do kwoty wysokości wynagrodzenia, jakie 
zostałoby naliczone, gdyby Zleceniobiorca nie wypowiedział Umowy. 

 
 

§6 
1. Zleceniobiorca informuje, że jest Administratorem Danych osobowych. W celu kontaktu należy posługiwać się 

danymi wskazanymi w komparycji umowy. 
2. Dane osobowe Zleceniodawcy będą przetwarzane w celu realizacji Umowy (art. 6 ust 1 lit b) RODO) oraz 

obowiązków prawnych ciążących na Zleceniobiorcy (art. 126 § 1 i 2 K.P.C w zw. z art. 6 ust 1 lit c) RODO). 
3. Odbiorcami danych osobowych będą dostawcy Zleceniobiorcy, zapewniający obsługę informatyczną Kancelarii 

oraz obsługę księgową. Ponadto, odbiorcami danych osobowych będą mecenasi bezpośrednio prowadzący sprawę 
oraz pracownicy Zleceniobiorcy.  

4. Zleceniobiorca oświadcza, że odbiorcy przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartych umów, zgodnie z 
celami i poleceniami Administratora danych wraz z zachowaniem należytej poufności. 

5. Zleceniobiorca wskazuje, że dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia sprawy, a ze względu 
na obowiązek unikania konfliktu interesu do 5 lat po zakończeniu prowadzenia sprawy.  

6. Zleceniobiorca wskazuje, że Zleceniodawcy przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania 
danych osobowych, a także ograniczenia przetwarzania po okresie prowadzenia sprawy. 

7. Zleceniobiorca, wskazuje, że Zleceniodawcy przysługuje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych na czynności związane z przetwarzaniem danych osobowych. 
 

§7 
1. W sprawach nieunormowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.  
2. Umowa została spisana w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

 
Załączniki: 

1. Pełnomocnictwo procesowe, 
2. Pełnomocnictwo bankowe, 
3. Wzór odstąpienia o umowy.  
 
 

ZLECENIODAWCA       ZLECENIOBIORCA 
 
 


