
Jelenia Góra, dnia 15 czerwca 2018 r. 

 

 

Sąd Rejonowy w Jeleniej Gorze 

Wydział I Cywilny 

 

Powód: 

Trybunał Narodowy 

Ul. Działkowicza 19 

58-506 Jelenia Góra 

 

Pozwany: 

Anna Surowiak 

Prokurator Prokuratury Rejonowej 

Ul. Matejki 17 

58-500 Jelenia Góra 

 

Pozew 

o naprawienie szkody 

 

Dotyczy przywłaszczenia cudzego mienia w dniu 16 lutego 2018 r., Postanowieniem PR 3 Ds. 359.2017.D 

 

Wnoszę o: 

1. Zasądzenie zwrotu komputera będącego środkiem trwałym Związku Stowarzyszeń Trybunał Narodowy lub 
równowartość w kwocie 3.338,00 zł, 

2. Zasądzenie odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych Związku Stowarzyszeń Trybunał Narodowy w 
wysokości 20.000,00 zł, 

3. Zasądzenie nawiązki na rzecz stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, KRS 0000600596, w wysokości 
200.000,00 zł, BGŻ BNP PARIBAS: 20203000451110000004285690 

4. Zwolnienie z opłat i kosztów sądowych powoda, Trybunał Narodowy jest organizacją non – profit, nie posiada 
dochodów i żadnych środków finansowych. 

http://www.bgzbnpparibas.pl/


 

Uzasadnienie 

 

Prokuratora Rejonowa w Jeleniej Górze wydała postanowienie w dniu 31 stycznia 2018 r. żądające od Grzegorza 
Niedźwieckiego wydania komputerów lub innych nośników informacji elektronicznej. 

Przywłaszczyła sobie rękoma policjantów w dniu 16 lutego 2018 r. cudzą rzecz, tj. komputer będący własnością 
Związku Stowarzyszeń Trybunał Narodowy, KRS 0000686478. Komputera typu laptop marki Acer nr S/N: 
NXGD4EP013710064E27600 wraz z zasilaczem, będącego środkiem trwałym Federacji Trybunał Narodowy. 

Postanowienie Prokuratury było bezpodstawne, niezasadne, ponieważ nie rodziło skutków pozytywnych dochodzonych 
roszczeń. Argument potwierdzenia maila był argumentem niepoważnym, fałszywym, bo albo się maila otrzymało, albo 
się go nie otrzymało. Żaden komputer nie ma znaczenia dla oczywistych faktów. Powód agresji, zastraszenia, był 
znacznie inny. Represyjny. Jest to naruszenie autonomii jestestwa Grzegorza Niedźwieckiego, haseł prywatnych, kont 
bankowych, życia rodzinnego i działalności organizacji społecznej Trybunał Narodowy. 

Faktu publikacji sprowokowanej brutalnej prawdy za pomocą środków masowego komunikowania nie wypiera się 
pokrzywdzony Grzegorz Niedźwiecki, jest ona opublikowana szeroko na stronie: 

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Niezawis%C5%82e-niedopatrzenie.pdf 

W dniu 21 maja 2018 r. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze II Wydział Karny, wydał postanowienie, sygn. akt II Kp 155/18, 
utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie Prokuratury Rejonowej. 

W dniu 11 czerwca 2018 r. złożyłem na biuro podawcze Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze wniosek o wydanie 
przywłaszczonej rzeczy, bądź przekazania komputera zastępczego lub udostępniania pomieszczenia w Prokuraturze 
celem wykonywania niezbędnej pracy społecznej.  

W dniu 13 czerwca 2018 r. udałem się do siedziby Prokuratury celem wyegzekwowania przedmiotu, jako Prezes 
Trybunału Narodowego. W sekretariacie powiedziano mi, że sprawa zajmuje się prokurator Anna Surowiak, ale obecnie 
jest zajęta. Polecono mi zadzwonić. 

Po południu tego dnia, zadzwoniłem i po połączeniu mnie z prokurator prowadzącą, otrzymałem odpowiedź, że 
informację na wniosek otrzymam pisemnie. 

Przetrzymywanie komputera organizacji pozarządowej jest irracjonalne, nawet jeśli zawartość jego miałaby isto tne 
znaczenie w przedmiotowej sprawie, to można i powinno się zrobić kopię dysku twardego, a środek trwały należnemu 
podmiotowi należy oddać, bo blokada komunikacji i sprawozdań skarbowych jest oczywistą szkodą. 

 

Art. 415. Odpowiedzialność ex delicto - zasada winy  

Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.  

Art. 416. Odpowiedzialność osób prawnych  

Osoba prawna jest obowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej z winy jej organu.  

Art. 417. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej  

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Niezawis%C5%82e-niedopatrzenie.pdf
https://www.arslege.pl/kodeks-cywilny/k9/a4660/
https://www.arslege.pl/kodeks-cywilny/k9/a4661/
https://www.arslege.pl/kodeks-cywilny/k9/a4662/


§ 1. Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej 
ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę 
władzę z mocy prawa. 
§ 2. Jeżeli wykonywanie zadań z zakresu władzy publicznej zlecono, na podstawie porozumienia, jednostce samorządu 
terytorialnego albo innej osobie prawnej, solidarną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi ich wykonawca 
oraz zlecająca je jednostka samorządu terytorialnego albo Skarb Państwa. 
 
 
Załączniki: 

 Postanowienie PR 3 Ds. 359.2017.D 

 Rachunek zakupu komputera przez Trybunał Narodowy z dnia 02.10.2017 

 Niezawisłe niedopatrzenie 


