
                                                                                    Katowice,  dnia 18.08.2014 r.
KK-52/2014 

                                             K O  M U N I K A T !

                                    SZANOWNI    ZWIĄZKOWCY !

Związek Zawodowy Pracowników Policji  rozważa możliwość przystąpienia do pozwu 
zbiorowego pracowników służb mundurowych w sprawie braku waloryzacji płac.
Warunkiem przystąpienia do pozwu zbiorowego jest członkostwo związkowe. 
Takie ograniczenie wynika z faktu, że ZZPP ponosi częściowe koszty związane 
z przygotowaniem całej dokumentacji niezbędnej do wygrania sprawy. Na szczęście 
związki zawodowe są zwolnione z kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym.

- Firma Omega Kancelarie Prawne podjęła się tej sprawy i wyceniła swoje usługi 
na kwotę 390 zł od osoby. W tej kwocie jest zawarta opłata sądowa 100 zł, pozostałe 290 
zł to kwota brutto kancelarii. Po wygranej sprawie w sądzie, należy wnieść dopłatę 
w wysokości 140 zł.

- W ramach tej usługi jest zebranie informacji o zarobkach, przeliczenie indywidualnie 
dla każdego pracownika  kwoty roszczenia i odesłanie waloryzacji do podpisu. Następnie 
zgrupowanie wszystkich osób w pary według podobieństwa zarobków, co jest ważną 
kwestią, oraz zebranie wszystkich niezbędnych dokumentów w całość i przygotowanie 
pozwu.  Dodatkowo pełna obsługa księgowa, administracyjna i komunikacja telefoniczna, 
email itd.

- W przypadku gdyby ktoś chciał wystąpić z pozwem indywidualnie u adwokata w swoim 
mieście to informuję, że są to bardzo wysokie koszty, gdyż wniesienie pozwu wynosi od 
2000 zł do 3000 zł, plus za każdy termin rozprawy 200-300 zł. następnie za II instancję 
od 1500 zł do 2500 zł i za kolejne terminy 200-300 zł za każdy. Również wątpliwości 
budzi wiedza na temat wyliczeń i konstrukcji pozwu.

- Przewidywany czas trwania całego procesu we wszystkich instancjach od momentu 
złożenia pozwu do rozstrzygnięcia 2-3 lata.

- W związku z tym, że każdy występuje w pozwie zbiorowym z imienia i nazwiska 
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z indywidualnym wyliczeniem kwoty roszczenia, to tylko te osoby mają szansę 
na uzyskanie zaległej waloryzacji.

- Omega Kancelarie Prawne oceniły szanse na wygraną na ok. 60 – 65 %. Ponieważ 
skarżyć będziemy Skarb Państwa a jak wiadomo to trudny przeciwnik.

                     W związku z powyższym proszę w terminie do dnia 31.12.2014 r. zebrać 
listy osób (związkowców) chętnych do przystąpienia do tej formy uzyskania waloryzacji 
płac. Po tej dacie jeśli uzyskamy odpowiednią ilość osób podejmiemy następne kroki. 
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