
____________________________ 

Miejscowość, data  

_______________________ 

Imię i nazwisko 

_____________________ 

Adres zamieszkania  

____________________ 

PESEL 

____________________ 

Służba cywilna / stanowisko służbowe 

Reprezentant Grupy Pracowników Policji  

Powód Pozwu Zbiorowego 

Małgorzata Lewicka  

 

OŚWIADCZENIE O PRZYSTĄPIENIU DO GRUPY PRACOWNIKÓW POLICJI 
POWODÓW POZWU ZBIOROWEGO PRZECIWKO SKARBOWI PAŃSTWA 

1. Działając jako Uprawniony, oświadczam, iż na podstawie art. 6 ust. 2 w zw. z art. 12 
ustawy z dnia 17grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym 
(dalej Ustawa): 

 
1.1. przystępuje do grupy podmiotów zainteresowanych dochodzeniem zapłaty 

odszkodowania lub zadośćuczynienia w postępowaniu grupowym za szkodę lub 
krzywdę doznaną z uwagi na niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie, 
działających w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, jednostek organizacyjnych, organów 
administracji publicznej, funkcjonariuszy publicznych, osób lub innych podmiotów 
przy wykonywaniu władzy publicznej, a wyrządzonej wskutek zaniechania z tytułu 
braku waloryzacji wynagrodzenia cywilnych Pracowników Policji w ustawie 
budżetowej, pomimo obowiązku wynikającego z art. 4  Ustawy z dnia 23 grudnia 
1999 o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie 
niektórych ustaw (Dz. U. 1999 Nr. 110, poz. 1255), 

1.2. Wyrażam zgodę co do osoby reprezentanta grupy, tj. Panią Małgorzatę Lewicką (nr. 
PESEL 56020700527), Przewodniczącą Krajowej Komisji Wykonawczej Niezależnego 
Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji,  ("Reprezentant") dla 
potrzeb prowadzenia postępowania przeciwko Skarbowi Państwa o naprawienie 
szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy 
wykonywaniu władzy publicznej, w związku z brakiem waloryzacji wynagrodzeń 
Pracowników Policji.  
 
 
 



2. Określenie żądania. 
Działając jako Uprawniony, żądam ustalenia odpowiedzialności Skarbu Państwa za 
szkody, które Uprawniony poniósł w wyniku wydania i wejścia w życie ww. Ustaw 
budżetowych w latach 2011-2014, w których nie uwzględniono obowiązku waloryzacji 
wynagrodzeń.  
 

3. Okoliczności uzasadniające żądanie. 
Uprawniony jest pracownikiem cywilnym Policji. W wyniku ukształtowania wskaźnika 
wzrostu wynagrodzeń na poziomie 100% w ustawach budżetowych w latach 2011-2014, 
wynagrodzenie Uprawnionego nie uległo wzrostowi i nie zostało zwaloryzowane zgodnie 
z art. 4 i 6 Ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz 
zmianie niektórych ustaw. W konsekwencji nastąpiło naruszenie prawa do waloryzacji 
wynagrodzenia Uprawnionego. W ocenie Uprawnionego ustawy budżetowe w latach 
2011-2014 zostały wydane z naruszeniem prawa. 
 

4. Okoliczności uzasadniające przynależność do grupy. 
Uprawniony uzasadnia swą przynależność do grupy, wskazując iż jest pracownikiem 
cywilnym Policji i w wyniku wydania ustaw budżetowych w latach 2011-2014 zostało 
naruszone jego prawo do waloryzacji wynagrodzenia.  
 

5. Umowa Reprezentanta grupy z Pełnomocnikiem 
Zapoznałem się/zapoznałam się z treścią umowy z dnia 20 stycznia 2015 roku zawartej 
między Kijewski Graś sp.k., z siedzibą w Warszawie, adres do korespondencji  ul. Miła 2, 00-
180 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 
numerem KRS 0000420431, NIP: 5252531455 ("Kancelaria") a Reprezentantem. W  pełni 
akceptuję wszystkie zawarte w tej umowie postanowienia, w szczególności, co do 
prowadzenia postępowania w trybie przewidzianym w Ustawie oraz zasad 
wynagrodzenia Kancelarii.  

6. Przetwarzanie danych osobowych		
Niniejszym wyrażam także zgodę na to, aby Reprezentant oraz Kancelaria gromadzili i 
przetwarzali moje dane osobowe, w szczególności, imiona, nazwisko, nr PESEL, adres do 
korespondencji oraz adres zameldowania, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, 
dla celów związanych z reprezentowaniem mnie w postępowaniu przeciwko skarbowi 
Państwa wskazanemu powyżej przed wszystkimi sądami powszechnymi oraz przed 
Sądem Najwyższym.	

7. Dowody.  
Do niniejszego oświadczenia załączam następujące dowody, uzasadniające uprawnienie 
do bycia członkiem grupy oraz stroną w postępowaniu zbiorowym na podstawie Ustawy: 

7.1. Kopia dowodu osobistego, 
7.2. Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach,  
7.3. Zestawienie należnego zwaloryzowanego wynagrodzenia 2011-2014, 
7.4. Inne……… 
 
 

 

Podpis Uprawnionego 

 


