
Warszawa dnia 6 kwietnia 2016 r. 

  

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA GRUPOWEGO 

  

Przed Sądem Okręgowym w Warszawie, XXIV Wydziałem Cywilnym wszczęte zostało 
postępowanie grupowe w trybie ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w 
postępowaniu grupowy (Dz.U. nr 7 z 2010 r., poz. 44) z powództwa Małgorzaty Lewickiej 

działającej w charakterze reprezentanta grupy przeciwko Skarbowi Państwa - Radzie 
Ministrów, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Ministrowi 
Finansów, sygnatura akt XXIV C 339/15, w którym na chwilę obecną udział bierze 133 

członków grupy, a wartość przedmiotu sporu wynosi łącznie 421.300,00 zł. 

  

Małgorzata Lewicka działająca  jako reprezentant grupy 133 cywilnych pracowników Policji 
wniosła o zasądzenie przez Sąd na rzecz członków grupy od pozwanego Skarbu Państwa - 
Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra 
Finansów odszkodowania za brak waloryzacji wynagrodzeń pracowniczych w latach 2011-
2014. 

  

Każdy, kto: 

1) w latach 2011-2014  był pracownikiem cywilnym Policji tj. urzędnikiem służby cywilnej 
zatrudnionym w jednostce organizacyjnej Policji lub pracownikiem nie będącym członkiem 
korpusu służby cywilnej zatrudnionym w jednostce organizacyjnej Policji na podstawie 
odrębnych ustaw i rozporządzeń; 

2) doznał szkody w postaci nie uwzględnienia przyznanego mu ustawowo prawa do 
waloryzacji wynagrodzenia; 

może przystąpić do grupy liczącej dziś 133 członków. 

Każda osoba, której roszczenie może być objęte tym powództwem grupowym, może 
przystąpić do sprawy, składając pisemne oświadczenie o przystąpieniu do grupy w 
nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia i przesyłając 
je do reprezentanta Grupy - Małgorzaty Lewickiej, na adres jej pełnomocników - adwokata 
Bartosza Graś, radcy prawnego Michała Kijewskiego,  Kijewski Graś sp. k., ul. Miła 2, 00-
180 Warszawa. 

Przystąpienie do grupy po upływie powyższego terminu jest niedopuszczalne. 

Złożenie oświadczenia o przystąpieniu do grupy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 
pełnienie funkcji reprezentanta grupy przez Małgorzatę Lewicką oraz zasady wynagradzania 
pełnomocnika, jak również przystąpienie do ,,Umowy reprezentanta grupy z 



pełnomocnikiem", regulującej między innymi wyrażenie zgody na  podejmowanie decyzji 
przez grupę oraz finansowanie kosztów postępowania. 

Prawomocny wyrok ma skutek wobec wszystkich członków grupy, to jest osób, które przed 
upływem terminu wskazanego w tym ogłoszeniu złożą oświadczenie o przystąpieniu do 
grupy i zostaną uwzględnione w postanowieniu sądu określającym skład grupy.    

ZASADY WYNAGRODZENIA PEŁNOMOCNIKA : 

Wynagrodzenie pełnomocnika określone zostało w umowie zawartej pomiędzy Kijewski Graś 
spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres do korespondencji: ul. Miła 2, 00-180 
Warszawa a Reprezentantem grupy i składa się z dwóch rat: 

1.1  członków grupy - pracowników niezrzeszonych w NSZZ Pracowników Policji; 

a) 290 ( dwieście dziewięćdziesiąt ) złotych brutto oraz 

b) 140 ( sto czterdzieści ) złotych brutto - w przypadku uzyskania wyroku zasądzającego 
powództwo na korzyść powodów. 

1.2 członków grupy - pracowników zrzeszonych w NSZZ Pracowników Policji: 

a) 200 ( dwieście ) złotych brutto oraz 

b) 100 ( sto ) złotych brutto - w przypadku uzyskania wyroku zasądzającego powództwo na 
korzyść powodów. 

Druga rata wynagrodzenia w przypadku uzyskania wyroku zasądzającego na korzyść strony 
powodowej płatna będzie w terminie miesiąca od dnia uzyskania wyroku zasądzającego.  

	


