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Komunikat w sprawie postanowienia Sądu Okręgowego w
Warszawie, XXI Wydział Pracy (sygn. akt XXI P 113/18)

Przed Sądem Okręgowym w Warszawie w XXI Wydziale Pracy (sygnatura akt: XXI P 113/18) w trybie
ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz.U. nr 7 z
2010 r. poz.44) wszczęte zostało postępowanie z powództwa Roberta Lisa działającego jako
reprezentant grupy na rzecz grupy funkcjonariuszy Staży Granicznej przeciwko Skarbowi Państwa –
Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji o odszkodowanie.

1. Przedmiot postępowania grupowego
Pozew grupowy obejmuje roszczenia grupy funkcjonariuszy Straży Granicznej, podzielonych na 101
podgrup, którzy wystąpili z roszczeniem o zasądzenie od pozwanego Skarbu Państwa – Ministra
Spraw Wewnętrznych łącznej kwoty 4.127.228,93 zł tytułem odszkodowania z uwagi na brak
waloryzacji wynagrodzenia w latach 2009-2014.

2. Termin przystępowania do pozwu grupowego
Każda osoba, której roszczenie może być objęte tym powództwem grupowym, może przystąpić do
sprawy, składając pisemne oświadczenie o przystąpieniu do grupy w nieprzekraczanym terminie
dwóch miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia.
Przystąpienie do grupy po upływie powyższego terminu jest niedopuszczalne.

3. Sposób przystępowania do pozwu grupowego
Każda osoba może przystąpić do sprawy przesyłając pisemne oświadczenie o przystąpieniu do grupy
do reprezentanta grupy – Roberta Lisa, adres do doręczeń: Kancelaria Adwokacka Adwokat Monika
Spieler, 00-893 Warszawa, ul. Ogrodowa 1A/6.
Złożenie oświadczenie o przystąpieniu do grupy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na pełnienie
funkcji reprezentanta grupy przez Roberta Lisa oraz na zasady wynagradzania pełnomocnika.

4. Zasady wynagradzania pełnomocnika
Wynagrodzenie pełnomocnika od każdego członka grupy stanowi 20% równowartości wartości
przedmiotu sporu płatną najpóźniej w dniu zakończenia sprawy w pierwszej instancji.

5. Informacja o wiążącym skutku wyroku wobec członków grupy
Prawomocny wyrok ma skutek wobec wszystkich członków grupy, to jest osób, które przed upływem
terminu wskazanego w tym ogłoszeniu prześlą podpisane oświadczenia o przystąpieniu do grupy i
zostaną uwzględnione w postanowieniu sądu określającym skład grupy.
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