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 Umowa Reprezentanta grupy z Członkiem grupy 
 
 
zawarta dnia …………………. pomiędzy 
 
Panem Markiem Radwańskim 

Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w Poznaniu 
ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań 
(zwanym dalej „Reprezentantem Grupy” lub „Reprezentantem”) 
 
reprezentowanym przez  
Komarnicka Korpalski  

Kancelaria Prawna sp.j.  
z siedzibą w Poznaniu 
ul. Śląska 20, 60-614 Poznań 
 
a  
 
Panią/Panem ……….. 
Adres: ……. 
PESEL:  ………. 

 
(zwanym dalej „Członkiem grupy”) 
 

 

§ 1. Definicje 

 
1. Ustawa – Ustawa z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu 

grupowym (Dz. U. z 2010 r., Nr 7 poz. 44). 
2. Bank – Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, KRS 0000018507. 
3. Grupa – wszyscy Członkowie Grupy. 
4. Członek Grupy – osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki: 
- zawarła z Bankiem umowę lub umowy o kredyt hipoteczny indeksowany kursem franka 
szwajcarskiego (CHF), która to umowa zawiera odesłanie do Bankowych Tabel kursów walut dla 
kredytów dewizowych oraz indeksowanych kursem walut, 
- powyższa umowa została zawarta bez bezpośredniego związku z prowadzoną ewentualnie przez 
te osoby działalnością gospodarczą lub zawodową, 
- podpisała oświadczenie o przystąpieniu do Grupy, 
- przesłała do Kancelarii Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna sp.j. z siedzibą w Poznaniu, ul. 
Śląska 20, oświadczenie o przystąpieniu do Grupy wraz z załącznikami, 
- nie wystąpiła z Grupy. 
5. Wystąpienie z Grupy – jest to każde zachowanie Członka Grupy ujawniające jego wolę nie 

pozostawania dłużej Członkiem Grupy. W szczególności jest to: 
- zachowanie, którego skutkiem jest rozwiązanie umowy lub umów o kredyt hipoteczny, 
indeksowany kursem franka szwajcarskiego (CHF), zawartej/tych z Bankiem, 
- złożenie oświadczenia o wystąpieniu z Grupy i doręczenie go Reprezentantowi Grupy na adres: 
ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań, lub Kancelarii na adres: ul. Śląska 20, 60-614 Poznań. 
6. Reprezentant – Marek Radwański - Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Poznaniu, ul. 

Słowackiego 8, 60-823 Poznań. 
7. Kancelaria - Komarnicka Korpalski Kancelaria Prawna sp.j. z siedzibą w Poznaniu,  
ul. Śląska 20, 60-614 Poznań 
8. Roszczenie – roszczenie każdego Członka Grupy jak i wszystkich Członków Grupy 



 

wynikające z nienależytego wykonania przez Bank zobowiązań z umów o kredyt hipoteczny 
indeksowany kursem franka szwajcarskiego (CHF) zawartych z Członkami Grupy, które w 
zakresie żądania ustalenia odpowiedzialności Banku będzie przez Członków Grupy 
dochodzone na postawie Ustawy.  

9. Pozew zbiorowy – pozew w postępowaniu grupowym prowadzonym na podstawie Ustawy, na 
rzecz Członków Grupy, o ustalenie nieważności klauzuli indeksacji walutowej w umowie 
kredytu zawartej przez Członka Grupy z Bankiem lub o ustalenie nieważności umowy kredytu 
w związku z nieważnością tej klauzuli indeksacji walutowej. 

10. Postępowanie – wszelkie czynności podejmowane przez Kancelarię w ramach postępowania 
sądowego toczącego się na podstawie Ustawy. 

11. Wynagrodzenie -  wynagrodzenie Kancelarii płatne według zasad określonych w „Zasadach 
Wynagradzania Kancelarii” stanowiących załącznik do Umowy.  

12. Strona www – strona internetowa prowadzona przez Kancelarię pod adresem www.law24.pl.  
13. Powiat – Powiat Poznański, ul. Jackowskiego 18, 60 – 509 Poznań. 
14. Starostwo – Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60 – 509 Poznań. 
15. Umowa – niniejsza umowa Reprezentanta grupy z Członkiem grupy. 

 

 

§ 2. Przedmiot umowy 

 
Przedmiotem niniejszej umowy jest reprezentowanie członków grupy przez Reprezentanta Grupy w 
postępowaniu grupowym przeciwko Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie, w tym udzielenie 
pełnomocnictwa procesowego do prowadzenia niniejszego Postępowania.  
 
 

§ 3. Prawa i obowiązki Reprezentanta grupy 

 
1. Strony wyłączają odpowiedzialność cywilną Reprezentanta grupy za prowadzone postępowanie, w 
szczególności za wynik postępowania.   
2. Reprezentant grupy nie jest w żadnym momencie zobowiązany do ponoszenia za Członków Grupy 
jakichkolwiek kosztów procesu, w szczególności: kosztów sądowych, kaucji, o jakiej mowa w art. 8 i 9 
Ustawy  i kosztów zastępstwa  procesowego strony przeciwnej. 
3. Reprezentant nie ponosi też odpowiedzialności z tytułu ewentualnych negatywnych konsekwencji 
wynikających z uchybień w uregulowaniu przez któregokolwiek Członka Grupy jakiejkolwiek kwoty 
lub części kwoty tytułem kosztów Postępowania. 
4. Reprezentant grupy nie ponosi żadnych kosztów związanych z kaucją określoną w art. 8 i 9 ustawy o 
postępowaniu grupowym. 
5. Członek grupy zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Reprezentanta o wszystkich 
okolicznościach mających lub mogących mieć związek z Postępowaniem lub jego przebiegiem.  
6. Reprezentant grupy będzie na bieżąco informował Członka Grupy za pośrednictwem Kancelarii o 
przebiegu Postępowania przy pomocy strony www, poczty elektronicznej (e-mail), oraz telefonicznie, 
ustnie, lub w inny niezbędny sposób.  
7. Reprezentant prowadzi Postępowanie w imieniu własnym, na rzecz Członka Grupy. 
8. Reprezentant udzieli wskazanym przez Kancelarię radcom prawnym pełnomocnictwa do 
prowadzenia Postępowania. 
9. Reprezentant nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych zaległości w jakichkolwiek 
płatnościach przez jakiegokolwiek Członka Grupy lub Kancelarię.  
10. W przypadku konieczności uiszczenia kosztów Postępowania, Kancelaria będzie koordynowała 
regulowanie przez Członka Grupy kosztów Postępowania, w tym opłat sądowych, kaucji oraz kosztów 
postępowania procesowego w przypadku ich zasądzenia przez sąd. Reprezentant grupy uczestniczy w 
czynnościach związanych z regulowaniem kosztów postępowania przez Członka grupy w przypadku 
konieczności ich uiszczenia.      



 

11. Reprezentant przy pełniej współpracy z Kancelarią jest uprawniony do koordynowania składu 
ilościowego Grupy. 
12. Reprezentant zobowiąże Kancelarię do złożenia wniosku w imieniu Reprezentanta o zasądzenie 
kosztów wynagrodzenia radcowskiego poniesionego przez każdego z Członków Grupy na rzecz 
każdego Członka Grupy. 
13. Z tytułu niewykonania albo nienależytego wykonania Umowy wyłączną odpowiedzialność wobec 
Członka Grupy ponosi Kancelaria. 
 

§ 4. Zachowanie poufności 

 
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 Kancelaria zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji 
otrzymanych od Reprezentanta oraz Członka Grupy, związanych z Postępowaniem. Ponadto 
Kancelaria jest zobowiązana do nieudostępniania ww. informacji osobom trzecim, z wyjątkiem 
sytuacji, gdy Reprezentant lub Członek Grupy zezwoli na ujawnianie informacji lub obowiązek ich 
ujawnienia wynika z przepisów prawa, w szczególności z przepisów Ustawy. W celu uniknięcia 
wątpliwości informacje, które według Reprezentanta lub Członka Grupy mają zachować poufny 
charakter, zostaną przez nich oznaczone jako poufne, a jeśli zostaną przekazane ustnie – ich poufny 
charakter zostanie przez nich potwierdzony na piśmie. 
2. Członek grupy upoważnia Reprezentanta grupy do umocowania Kancelarii do podawania 
liczebności Grupy oraz do posługiwania się wszelkimi innymi informacjami dotyczącymi w 
szczególności samej Grupy, Postępowania oraz zasad współpracy z Kancelarią, z wyłączeniem 
informacji poufnych, zarówno w kontaktach ze środkami masowego przekazu, jak i dla potrzeb strony 
www oraz materiałów informacyjnych Kancelarii, a także Reprezentanta grupy. 
 

§ 5. Zabezpieczenia  
 
1. Członek grupy zobowiązuje  się do niezwłocznego uiszczenia jakichkolwiek kosztów procesu 
wynikających z Postępowania, w szczególności: kosztów sądowych, kaucji, o jakiej mowa w art. 8 i 9 
Ustawy  i kosztów zastępstwa  procesowego strony przeciwnej, związanych z prowadzeniem 
Postępowania, w razie konieczności ich poniesienia przez Reprezentanta, Powiat lub Starostwo, o ile 
wobec tych podmiotów powstałaby konieczność ich poniesienia, wynikająca w szczególności z 
orzeczenia sądowego. 
2. Reprezentant niezwłocznie informuje Członka grupy, za pośrednictwem Kancelarii o konieczności 
poniesienia kosztów, o jakich mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu.    
3. Tytułem zabezpieczenia wszelkich kosztów Postępowania oraz szkód, o jakich mowa w § 7 
niniejszej umowy, Członek grupy zobowiązuje się do wystawienia weksla in blanco, stanowiącego 
załącznik do niniejszej umowy, oraz przesłania go na adres Kancelarii wraz z podpisaną umową. 
 

§ 6. Zgoda małżonka 

 
Członek grupy niniejszym oświadcza, że jego małżonek wyraża zgodę na zaciągnięcie wszelkich 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy. 
 

§ 7. Odpowiedzialność Stron 

 
Reprezentant nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe w związku z lub z powodu 
jakichkolwiek działań lub zaniechań Członka grupy w związku z Postępowaniem, bądź przy okazji 
Postępowania. 
 

§ 8. Ochrona danych osobowych 

 
1. Reprezentant grupy oświadcza, że Kancelaria zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i 



 

ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), co wynika z umowy pomiędzy 
Reprezentantem a Kancelarią.  
2. Kancelaria, a nie Reprezentant ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego 
z przepisami ustawy, o której mowa  w ust. 1;  
3. W przypadku przetwarzania danych w systemach informatycznych Kancelarii, Kancelaria zapewnia 
spełnianie przez systemy wykorzystywane w procesie przetwarzania danych osobowych wymogów 
zawartych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. 
w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i 
organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do 
przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r., Nr 100, poz. 1024). 
4. Kancelaria zapewnia, że przetwarzane dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie w celu 
wykonania Umowy. 
5. Kancelaria jest zobowiązana do natychmiastowego powiadomienia Reprezentanta o stwierdzeniu 
próby lub faktu naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji Umowy.  
6. Kancelaria na pisemne żądanie Reprezentanta oraz Członka grupy udzieli Reprezentantowi i 
Członkowi grupy wszelkich wyjaśnień odnośnie procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych 
w sytuacjach odnotowania incydentu, o którym mowa w ust. 5. 
 

§ 9. Postanowienia końcowe 

 
1. Umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez obie strony. 
2. Wszelkie spory wynikające lub mogące wyniknąć z niniejszej umowy będą rozpatrywane wyłącznie 
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Reprezentanta. 
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy, odstąpienie od niej, wypowiedzenie lub rozwiązanie za 
zgodą obu stron wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron. 
5. Wszelka korespondencja w sprawie powinna być wysyłana na niniejszy adres: 
Komarnicka Korpalski  

Kancelaria Prawna sp.j.  
z siedzibą w Poznaniu 
ul. Śląska 20, 60-614 Poznań 
 
względnie na adres poczty elektronicznej: poznan@law24.pl 
 
Poznań, dnia ………………….. r. 
 
W imieniu Reprezentanta: 

 

 

Członek grupy:  

 

 

Małżonek Członka grupy: 
 
Adres: ………………………. 

PESEL:  …………………….. 

 
 


