
Miejscowość,………….………. dnia: 27.07.2017 r. 

 

Imię i nazwisko: ……………………………….. 

Adres: ………………………………………….. 

PESEL: ……………………………………….... 

 

Niniejszym ja, ……………………………………………….., legitymujący się dowodem 

tożsamości seria i nr ……………………, PESEL ………………………….. oświadczam, iż 

przystępuję do grupy osób poszkodowanych przez działania Volkswagen Group Polska sp. 

z o.o. z/s w Poznaniu w celu dochodzenia roszczeń w drodze postępowania grupowego, 

uregulowanego w ustawie z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w 

postępowaniu grupowym. 

Przez złożenie tego oświadczenia żądam zapłaty kwoty odszkodowania od 

Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z/s w Poznaniu z tytułu odpowiedzialności tej spółki za 

zobowiązanie gwarancyjne jakie na siebie przyjęła w związku z wprowadzeniem na rynek 

pojazdów wyposażonych w oprogramowanie maskujące rzeczywistą wartość szkodliwych 

substancji emitowanych do środowiska. 

Jednocześnie oświadczam, iż wyrażam zgodę co do osoby reprezentanta grupy, tj. p. 

Romana Martynek oraz na treść umowy określającej zasady świadczenia usługi przez 

profesjonalnego pełnomocnika oraz określającej zasady obliczania wynagrodzenia tego 

pełnomocnika. Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią tej umowy. Tym samym 

upoważniam reprezentanta grupy do zawarcia umowy o zastępstwo procesowe oraz 

dotyczącą wynagrodzenia pełnomocnika. Wyrażam również zgodę na przekazanie 

przyznanych na moją rzecz kwot związanych z dochodzonym roszczeniem na konto 

bankowe wskazane przez pełnomocnika. 

Upoważniam również radcę prawnego Tomasza Dauermana prowadzącego 

Kancelarię Radcy Prawnego z/s we Wrocławiu do reprezentowania mnie we wszelkich 

sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń od Volkswagen Group Polska sp. z o.o. z/s 

w Poznaniu z tytułu odpowiedzialności tej spółki za zobowiązanie gwarancyjne jakie na 

siebie przyjęła w związku z wprowadzeniem na rynek pojazdów wyposażonych 

oprogramowanie maskujące rzeczywistą wartość szkodliwych substancji emitowanych do 

środowiska. Pełnomocnictwo obejmuje prowadzenie sprawy na etapie przedsądowym, 

sądowym ( we wszystkich instancjach ), w tym zabezpieczającym, oraz egzekucyjnym oraz 

przed Sądem Najwyższym. Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia do udzielania dalszych 

pełnomocnictw. 

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych teraz i w przyszłości, zarówno 

przez reprezentanta grupy jak i pełnomocnika, z którym zostanie podpisana umowa o 

zastępstwo procesowe, w związku z dochodzeniem roszenia w drodze postępowania 

grupowego. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałam/em 

poinformowany o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy o ochronie 

danych osobowych, zwłaszcza o prawie wglądu do danych i ich poprawiania.  
 

 

 


