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Nie takie proste pozwy zbiorowe
Obowiązująca od niedawna 
ustawa o pozwach zbiorowych 
wprowadza ułatwienia 
w dochodzeniu roszczeń w tym 
trybie.  Samorządy mogą 
poczuć się zagrożone,  głównie 
w związku z niedopełnieniem 
prawnych obowiązków na rzecz 
wspólnoty. 

P
ierwsza fala pozwów zbiorowych nad-
ciąga wraz z opadaniem wód w rzekach. 
Grupy pokrzywdzonych zapowia-
dają wytaczanie powództw w  związku 

z  nieodpowiednim zabezpieczeniem wałów 
przeciwpowodziowych. Istnieje także zagro-
żenie pozwami zbiorowymi związanymi z nie-
odpowiednią lokalizacją określonych urządzeń 
użytku publicznego, jak poldery przeciwpowo-
dziowe, wysypiska śmieci, oczyszczalnie ście-
ków itd.   Należy również pamiętać o spółkach 
oraz jednostkach organizacyjnych gminy. Choć 
samorządy nie odpowiadają bezpośrednio za 
ich zobowiązania (art.  49 ustawy o  samorzą-
dzie gminnym), to kondycja finansowa tych 
podmiotów ma znaczenie dla władz lokalnych.  
Podmioty te zaś są dostawcami wielu usług 
i narażone mogą być na pozwy zbiorowe swoich 
konsumentów.
Warto jednak zwrócić  uwagę, że wytocze-
nie powództwa zbiorowego, a w konsekwencji 
wygranie sprawy w  sądzie, nie jest ani pro-
ste, ani szybkie. Osoby chcące wytoczyć tego 
rodzaju powództwo muszą spełnić określone 
warunki. 

W jakich spraWach?
Na dzień dzisiejszy trudno określić, jaką 
rolę w  procedurze cywilnej odegra instytu-
cja pozwów zbiorowych. Nie ulega wątpliwo-
ści, że największe znaczenie będzie miała dla 
konsumentów, dla których pojedyncza walka ze 
znacznie silniejszym przeciwnikiem od samego 
początku bywała dojmująca. 
Wprowadzając ustawę w życie, parlament zde-
cydował o  zawężeniu kategorii spraw, w któ-
rych może mieć miejsce pozew grupowy. 
W wyniku poprawek Senatu właściwie wyklu-
czono możliwość pracowniczych pozwów 
grupowych (np. o wypłatę zaległego wynagro-

dzenia), z wyjątkiem jed-
nak deliktów. 
Ostatecznie katalog spraw, 
które mogą być docho-
dzone pozwem grupo-
wym wygląda następująco: 
są to sprawy o  roszczenia 
o  ochronę konsumentów 
z  tytułu odpowiedzialno-
ści za szkodę wyrządzoną 
przez produkt niebez-
pieczny oraz z tytułu czy-
nów niedozwolonych.
Niezależnie od charak-
teru strony powodo-
wej, z  kategorii roszczeń 
deliktowych wyłączyć 
należy roszczenia zwią-
zane z ochroną dóbr oso-
bistych. Przykładowo: nie 
jest możliwe wytaczanie 
powództw w  sprawach 
pracowniczych, które są 
deliktami, ale jednocze-
śnie dotyczą ochrony dóbr 
osobistych. Nie są zatem możliwe pozwy gru-
powe w sprawach o mobbing czy molestowanie 
seksualne. Nie jest także możliwe pozywanie 
w sprawach związanych z doznanymi uszczerb-
kami na zdrowiu.
W  sytuacji, w  której stronę powodową stano-
wią przedsiębiorcy, zakres spraw ogranicza się 
do roszczeń z  tytułu czynów niedozwolonych 
i  odpowiedzialności za produkt niebezpieczny. 
Zatem katalog potencjalnych spraw nie jest 
szeroki. Mogą to być sprawy m.in. o spowodo-
wanie katastrofy przemysłowej lub ekologicz-
nej i  inne. Podstawowym typem spraw mogą 
okazać się również czyny nieuczciwej konku-
rencji (wprowadzanie w  błąd przy oznacza-
niu towarów lub usług, utrudnianie dostępu do 
rynku, prowadzenie nieuczciwej lub zakazanej 
reklamy i  inne) oraz nieuczciwości finansowej,  
np. malwersacji powierzonych środków. Katalog 
spraw, które mogą być podstawą roszczeń prze-
ciwko jednostkom samorządu terytorialnego to 
w szczególności sprawy z zakresu czynów nie-
dozwolonych, takich jak: wyrządzenie szkody 
w wyniku wydania niezgodnego z prawem aktu 
normatywnego (przeciwko Skarbowi Państwa 
lub JST), bezprawnej decyzji administracyj-
nej, wyrządzenie szkody w wyniku zaniedbania 

obowiązków naprawy i ochrony sieci przeciw-
powodziowej, przeciwpożarowej i inne. 

co NajmNiej 10 osób 
Nie wiadomo jednak, jak korzystanie z  nowej 
możliwości wyglądać będzie w  praktyce. Od 
pomysłu wytoczenia pozwu zbiorowego do 
wygranej w sądzie droga daleka. 
Pierwszą przeszkodą może okazać się samo 
zebranie odpowiedniej liczby osób gotowych 
wystąpić w  charakterze powodów. Grupa 
występująca z pozwem zbiorowym musi liczyć 
co najmniej 10 osób, a  zebranie jej może nie 
być łatwe. Aby móc wystąpić z pozwem zbio-
rowym, należy ujednolicić wysokość poszcze-
gólnych roszczeń, a  ich treść musi być oparta 
na tej samej lub takiej samej podstawie fak-
tycznej. Furtką prawną jest podział grupy na 
kilka co najmniej dwuosobowych podgrup  
– wtedy jednakowa wysokość roszczeń doty-
czy tylko poszczególnych podgrup. Nie ma 
jednak odstępstw od tożsamej podstawy rosz-
czeń. Zatem okoliczności sprawy dla poszcze-
gólnych powodów muszą być jeżeli nie te 
same, to co najmniej takie same. Wiele zale-
żeć będzie od charakteru spraw i determinacji 
ich uczestników. Zd
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Podstawą roszczeń Przeciwko  
jednostkom samorządu 
terytorialnego mogą być m.in. 
szkody Powstałe w wyniku 
zaniedbania obowiązków naPrawy 
i ochrony sieci PrzeciwPowodziowej. 
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koszty postępoWaNia 
Kolejną przeszkodę stanowić mogą koszty 
postępowania. Mimo że koszty procesu, czyli 
wpis, wynagrodzenie pełnomocnika i  koszty 
ekspertyz sądowych (przeważnie również 
konieczne) rozłożą się na wiele osób, to ciągle 
mogą to być kwoty znaczące. Wysokość wpisu 
sądowego od pozwu zbiorowego wynosi 2 proc. 
wartości przedmiotu sporu (jednak nie więcej 
niż 100 tys. zł). Strona pozwana może próbo-
wać zniechęcić stronę przeciwną do procesu, 
poprzez żądanie kaucji, która może wynosić 
nawet 20 proc. wartości przedmiotu sporu.
Dodatkowym problemem może być wymóg 
sfinansowania ogłoszenia o  pozwie w  jed-
nej z  ogólnopolskich gazet, którego celem  
jest poinformowanie innych osób o  możli-
wości przyłączenia się do procesu. W  nie-
których sytuacjach będzie jednak możliwość 
zamieszczenia ogłoszenia w gazecie o wyłącz-
nie regionalnym zasięgu lub nawet całkowite 
odstąpienie od wymogu ogłoszenia. Wszystko 
zależeć będzie od charakteru sprawy i decyzji 
sędziego.  

reprezeNtacja grupy
Każda grupa musi posiadać reprezentanta. Ist-
nienie wspólnego reprezentanta, który działa 
we własnym imieniu, ale na rzecz całej grupy, 

polityczny potencjalnych ryzyk płynących 
dla pozwanego z prowadzenia ewentualnego 
procesu. 
Przynajmniej na początku tego rodzaju pro-
cesy będą skupiać wzmożoną uwagę mediów. 
W takiej sytuacji nawet nieuzasadniony pozew 
może nieść duże ryzyko „złej prasy” i  naru-
szenia reputacji, stąd jak najszybsze, ugodowe 
załatwienie sprawy może być rozwiązaniem 
najlepszym.
Ponadto dobrze zorganizowana „grupa powo-
dowa”, posiadająca profesjonalnego pełnomoc-
nika, może okazać się trudnym przeciwnikiem. 
Medialność takich procesów może zachęcać 
firmy prawnicze do „promocyjnego” uczestni-
czenia w  tego rodzaju sprawach, zarówno ze 
względów finansowych,  jak i reklamowych.  
Każdy etap procesu grupowego jest silnie kon-
trolowany przez sąd i  to właśnie od praktyki 
sądów zależeć będzie przyszłość instytucji 
pozwów zbiorowych. 
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znacząco ułatwia kontakt zarówno między stro-
nami, jak i między stronami a sądem. W trak-
cie procesu rolę powoda pełni reprezentant, on 
też jest odpowiedzialny za ewentualne zawar-
cie umowy z  profesjonalnym pełnomocni-
kiem. Niemniej jednak najważniejsze kwestie 
procesowe pozostają w  dyspozycji całej grupy. 
W  przypadku zrzeczenia się lub ograniczenia 
roszczeń lub cofnięcia pozwu konieczna jest 
zgoda więcej niż połowy członków grupy. Taka 
sama większość potrzebna jest do odwołania 
dotychczasowego reprezentanta i powołania na 
jego miejsce innego. 
Aby w  pełni zrealizować cel ustawy, a  więc 
wyrównać pozycję procesową obu stron procesu, 
grupa powodowa ma obowiązek działania przez 
profesjonalnego pełnomocnika. Wymóg profe-
sjonalnego zastępstwa procesowego powoda nie 
obowiązuje, jeżeli reprezentantem grupy jest 
adwokat lub radca prawny.  

mediacja Na zgodę
Jeżeli charakter sprawy będzie odpowiedni, 
najlepszym sposobem jej załatwienia może 
być mediacja. Podczas procesu sąd może 
w  każdym czasie skierować strony do polu-
bownego załatwienia sprawy (mediacji). 
Od wskazówek  sędziego ważniejszy jednak 
może się okazać rachunek ekonomiczny  lub 
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