
OSTATECZNE PRZYPOMNIENIE: Powiadomienie dotyczące Ugody z tytułu pozwu zbiorowego kierowców 

ciężarówek przeciw Experior/Polmax 
Aby uzyskać więcej informacji lub kopię tego formularza w języku polskim, 

odwiedź www.illinoistruckingsettlement.com 
Czego dotyczy niniejsze powiadomienie? Niniejsze powiadomienie stanowi informację dotyczącą zawarcia ugody z tytułu pozwu 

zbiorowego znanego jako Komorski v. Polmax Logistics LLC, et al., No. 2021-CH--01601 (Ill. Cir. Ct. Cook Cnty.). Niniejsza 

sprawa dotyczy zarzutu, iż firma Polmax LLC, która działa pod nazwą Eperior Transport, wspólnie z innymi Pozwanymi 

bezprawnie zaklasyfikowała swoich kierowców ciężarówek jako niezależnych kontrahentów zamiast pracowników oraz 

dokonywała potrąceń z ich wypłat łamiąc w ten sposób prawo stanowe Illinois i New Jersey. Pozwani zaprzeczają oskarżeniom, a 

Sąd nie podjął decyzji w tej sprawie. Natomiast strony zawarły kompromis w celu zakończenia procesu oraz uniknięcia niepewności 

i kosztów dalszego sporu sądowego. 
Dlaczego otrzymałem niniejsze powiadomienie? Niniejsze powiadomienie zostało przesłane w celu przypomnienia, iż jesteś 

Członkiem grupy objętej ugodą i przysługuje Ci prawo wniesienia Roszczenia w celu otrzymania środków pieniężnych z tytułu 

Ugody. Do Grupy objętej ugodą należą wszystkie osoby, które: w ramach obowiązujących przepisów o przedawnieniu, (1) zawarły 

Umowy jako Niezależni Kontrahenci z Pozwanym, lub podobne umowy; (2) byli mieszkańcami Illinois lub New Jersey i osobiście 

świadczyli usługi jako kierowcy na rzecz Pozwanego w Illinois lub New Jersey; oraz (3) nie zostali zaklasyfikowani jako 

pracownicy Pozwanego. 
Co mogę zyskać w ramach proponowanej Ugody? Proponowana Ugoda wiąże się z utworzeniem Funduszu Ugodowego w kwocie 

do 1 500 000,00 $. Jesteś uprawniony do zgłoszenia Roszczenia wypłaty środków pieniężnych z Funduszu Ugodowego. Wysokość 

przysługującej kwoty dla każdego Członka grupy objętej ugodą będzie zależna od wysokości obciążeń zwrotnych pobranych z 

wynagrodzenia danego Członka. Ponadto, ostateczna kwota każdej wypłaty środków pieniężnych może ulec zmianie w zależności 

od ilości otrzymanych Zatwierdzonych Roszczeń. Jeśli Sąd zatwierdzi Ugodę, Fundusz Ugodowy zostanie też wykorzystany do 

uregulowania wszelkich płatności oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z niniejszą Ugodą, łącznie z kosztami 

administracyjnymi i powiadomień, premią dla Przedstawicieli Grupy oraz pokryciem honorariów prawników, opłat, kosztów i 

wydatków prawników reprezentujących Grupę. 
Jakie mam opcje? Aby zgłosić roszczenie w celu otrzymania środków pieniężnych należy wypełnić i przesłać Formularz Roszczenia 

znajdujący się na stronie internetowej Ugody: www.illinoistruckingsettlement.com, lub drogą pocztową do 30 stycznia 2023. Jeśli 

nie chcesz być stroną niniejszej Ugody, lub jeśli chcesz wszcząć postępowanie przeciw Oskarżonym na własny koszt, możesz 

wykluczyć się rezygnując do 30 stycznia 2023. Jeśli zrezygnujesz, nie otrzymasz środków pieniężnych w ramach niniejszej Ugody. 

Możesz też wyrazić sprzeciw niniejszej Ugodzie do 30 stycznia 2023 jeśli się z nią nie zgadzasz. Jeśli zgłosisz Roszczenie lub nie 

zrezygnujesz z bycia stroną niniejszej Ugody, zrzekasz się wszelkich roszczeń wobec Oskarżonych zgodnie z treścią Porozumienia 

Ugodowego umieszczonego na stronie internetowej Ugody. Aby uzyskać szczegółowe informacje, przejdź na stronę internetową 

Ugody. 
Kiedy Ugoda zostanie zatwierdzona? Rozprawa odbędzie się 27 lutego 2023 Jej celem będzie kwestia zatwierdzenia Ugody oraz 

prośba prawników reprezentujących Grupę o przyznanie honorariów pełnomocnikom procesowym w kwocie do 35% wartości 

Funduszu Ugodowego oraz pokrycie kosztów pracy nad sprawą. Sąd rozpatrzy również kwestię wypłaty premii w kwocie do 5000 $ 

dla każdego Przedstawiciela Grupy. Obecność na rozprawie nie jest obowiązkowa. Możesz również wynająć na swój koszt 

prawnika, który pojawi się lub przemówi w Twoim imieniu na rozprawie.  
 

http://www.illinoistruckingsettlement.com/


 
 

 

 
 

INFORMACJA PRAWNA 

Komorski v. Polmax Logistics LLC, et al.,  

No. 2021-CH-01601 (Ill. Cir. Ct. Cook Cnty.) 

Zawarto ugodę z tytułu pozwu zbiorowego w imieniu kierowców ciężarówek, którzy zawarli umowę 

przewozu z firmą Experior Transort, znaną też pod nazwą Polmax. Możesz być uprawniony do wypłaty 

środków pieniężnych z tytułu niniejszej ugody. 

Niniejsza informacja posiada sądowe upoważnienie do przesłania w celu powiadomienia o przysługujących Ci 

prawach. To nie jest nakłanianie do nabycia usług prawnych. 

Szczegóły znajdują się na odwrocie. W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz zgłoszenia 

Roszczenia wejdź na www.illinoistruckingsettlement.com 
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«FirstName» «LastName» 
«Address1» «Address2» 
«City», «State»  «Zip»-«ZipDPC3» 

 

 

 
 

FORMULARZ ROSZCZENIA W RAMACH UGODY Z TYTUŁU POZWU ZBIOROWEGO KIEROWCÓW 

CIĘŻARÓWEK PRZECIW EXPERIOR/POLMAX 

Niniejszy formularz służy do zgłaszania roszczenia w celu uczestnictwa w procesie Ugody z tytułu pozwu zbiorowego w 

sprawie Komorski v. Polmax Logistics LLC, et al., No. 2021-CH-01601 (Ill. Cir. Ct. Cook Cnty.). Jeśli otrzymałeś niniejszy 

formularz w korespondencji e-mail, oznacza to, że zostałeś zidentyfikowany jako Członek grupy objętej ugodą i masz prawo 

zgłosić Roszczenie wypłaty środków z Funduszu Ugodowego. 

INSTRUKCJA ZGŁOSZENIA ROSZCZENIA: Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją przed zgłoszeniem 

roszczenia. Roszczenie można zgłosić na dwa sposoby: (1) Na stronie internetowej Roszczenia pod adresem  

www.illinoistruckingsettlement.com , lub (2) po sprawdzeniu poprawności danych kontaktowych na górze niniejszego 

dokumentu i ewentualnym ich poprawieniu w polach poniżej oraz po przeczytaniu i podpisaniu oświadczenia na dole strony, 

niniejszy formularz zgłoszenia Roszczenia należy przesłać na adres Administratora Ugody P.O. Box 26170, Santa Ana, CA 

92799.  
WAŻNA INFORMACJA: Aby mieć prawo do otrzymania środków z tytułu niniejszej Ugody, należy złożyć wniosek 

drogą internetową lub przesłać niniejszy formularz na adres Administratora Ugody do 30 stycznia 2023. 

 

Imię i Nazwisko: 

 

Ulica: 

 

Miasto: 

 

Stan/Kod Zip: 

Numer Telefonu: 

 

Adres Email: 

Każdy Członek grupy objętej ugodą ma prawo zgłosić tylko jedno Roszczenie. Jeśli Roszczenie zostanie zatwierdzone, Fundusz 

Ugodowy prześle czek drogą pocztową. Wysokość kwoty wypłaconej na rzecz każdego Członka grupy objętej ugodą będzie 

zależna od wysokości obciążeń zwrotnych pobranych z rozliczenia wynagrodzenia danego Członka. Ponadto, ostateczna  kwota 

każdej wypłaty środków pieniężnych może ulec zmianie w zależności od ilości otrzymanych Zatwierdzonych Roszczeń. Na 

stronie internetowej Roszczenia można zapoznać się z przewidywaną kwotą odszkodowania do której jesteś uprawniony. Jeśli 

Roszczenie nie zostanie zgłoszone, nie będziesz uprawniony do otrzymania środków z tytułu niniejszej ugody, ale warunki 

umowy ugodowej oraz uwolnienie od roszczeń będą nadal obowiązywać jeśli się nie wykluczysz. Dalsze szczegóły oraz 

instrukcje możliwych dróg postępowania w ramach niniejszej Ugody znajdują się na stronie internetowej Ugody. 

Oświadczam, że jestem Członkiem grupy objętej ugodą oraz, że informacje podane powyżej są prawdziwe i zgodne z posiadaną 

przeze mnie wiedzą. Rozumiem, że Administrator Roszczenia ma prawo zweryfikować moje Roszczenie.  

 

___________________________     ____________________ 

Podpis       Data 

http://www.illinoistruckingsettlement.com/

