
Katowice, 22 kwietnia 2013r 

 

KOMUNIKAT DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 

DOTYCZĄCY ZŁOŻENIA POZWU O ODSZKODOWANIE 

 PRZECIWKO SKARBOWI PAŃSTWA 

 

17 kwietnia 2013r. złożyliśmy w Sądzie Okręgowym w Warszawie kolejny, tym razem bardzo duży 

pozew przeciwko Skarbowi Państwa. W imieniu 11 256 akcjonariuszy, wystąpiliśmy na drogę sądową 

i walczymy o odszkodowanie w wysokości 270 milionów złotych. 

 

Podczas konferencji prasowej z udziałem telewizji, radia oraz prasy ogólnopolskiej, która odbyła się 

w dniu złożenia pozwu, Marcin Juzoń, prezes Socrates Investment SA wyjaśniał między innymi: 

 

  Występujemy przeciwko działaniom Skarbu Państwa, które doprowadziły  

do pokrzywdzenia, można powiedzieć wywłaszczenia, mniejszościowych akcjonariuszy konsolidowanych spółek 

sektora (…) 

 

  Skarb Państwa dał ludziom mniej, niż sam otrzymywał, a na tych działaniach straty mogło ponieść 

nawet 50 tyś. osób. W większości są to starsi ludzie, którzy wiele lat przepracowali w tych spółkach. Zależy nam 

na tym, żeby tym ludziom udało się odzyskać pieniądze (…) 

 

Wykładnia przepisów konsolidacyjnych, która umożliwiała tę wymianę, a którą zastosował Skarb 

Państwa, w zgodnej opinii prawników była nie tylko niezgodne z zapisami ustawy konsolidacyjnej, ale też 

niezgodna z Konstytucją RP. – dodał na koniec. 

 

Przypominamy, że w ramach naszego projektu Wspólna Reprezentacja, pierwszy w tym roku pozew 

złożyliśmy 5 lutego w szczecińskim sądzie. Wtedy, w imieniu 1088 właścicieli akcji Zespołu Elektrowni 

Dolna Odra, żądaliśmy od Skarbu Państwa odszkodowania w wysokości ok. 13,1 mln złotych.  

 

Co to oznacza dla tych związkowców, którzy nie przystąpili jeszcze do projektu? 

Deklarujemy, że członkowie związków którzy nie przystąpili jeszcze do projektu, mogą to zrobić 

w każdej chwili. Będziemy składać kolejne pozwy, ale należy działać szybko – ponieważ ze względu 

na możliwość przedawnienia części roszczeń, czasu pozostało niewiele.  

 

Podziękowanie dla Związków Zawodowych 

Bez Państwa aktywnego udziału w promocji problemu związanego z odszkodowaniami oraz  

aktywizacji członków związków zawodowych, nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy. 

Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że do ostatecznego sukcesu potrzeba zarówno przychylności 



sądów i opinii publicznej ale przede wszystkim pozyskania możliwie największej grupy 

poszkodowanych akcjonariuszy – w tym również członków związków zawodowych. 

W związku z tym zachęcamy do rozpowszechniania informacji na temat złożonych pozwów oraz 

odszkodowań wśród Waszych członków. Na Wasze życzenie możemy przygotować dodatkowe 

materiały, mogące się ukazać na Państwa stronach internetowych czy biuletynach dystrybuowanych 

wśród członków Waszych związków.  

Jeżeli Państwo chcieliby, jako przedstawiciele Związków Zawodowych wyrazić swoją opinię na temat 

spraw powyższych, lub przedstawić komentarz do bieżących wydarzeń związanych ze złożeniem 

pozwu przeciwko Skarbowi Państwa jak i szansami na wywalczenie odszkodowania, jesteśmy 

do Państwa dyspozycji. Udostępniamy zarówno stronę internetową www.WspolnaReprezentacja.pl 

jak i naszą gazetę Szansa, której kolejny numer, w nakładzie ponad 50 tys. planujemy wydać 

na przełomie maja i czerwca.  

Media Lokalne 

Nie ukrywamy, że media mogą być dodatkową siłą napędową naszego przyszłego sukcesu 

i wywalczenia odszkodowania, stąd wszelka pomoc w dotarciu i nawiązaniu kontaktów z mediami 

lokalnymi będzie bardzo cenna. Nasza strategia promocji projektu w mediach ma na celu wyrobienie 

pozytywnego obrazu wśród opinii publicznej, co może przyczynić się do końcowego sukcesu 

i wywalczenia odszkodowania.  

Logo Wspólnej Reprezentacji.  

Na koniec chcieliśmy przedstawić nasze nowe logo Wspólnej Reprezentacji. W związku z wejściem 

na „wyższe obroty” naszego projektu, postanowiliśmy nieco odświeżyć nasz wizerunek. Od teraz w 

naszych materiałach wychodzących, będziemy posługiwali się nowym logiem. 

 

 


