
Jelenia Góra, dnia 31 grudnia 2020r.

Sygn. akt II K 900/19 

ZARZĄDZENIE/ termin:   10 lutego 2021r. godz. 10.00 sala 126

1. odnot., 

2. proszę  powszywać  pisma,  które  są  luzem  wg  daty  wpływu  i  w  razie  potrzeby
pozakładać nowe tomy akt, 

3. przedstawić sędziemu Rafałowi Kuśmierek pisma Tadeusza Gał będące odpowiedzią
na jego wezwanie o uzupełnienie celem rozpoznania odnośnie oskarżonego Tadeusza
Gał  – zgodnie  z  losowaniem na  k.502 i  aby w razie  uznania  rozpoznał  pozostałe
wnioski złożone przez oskarżonego Tadeusza Gał, 

4. po rozpoznaniu wniosków przez sędziego R.Kuśmierka akta  przesłać Prok. Rej.  w
Kłodzku zgodnie  z  odezwą,  z  prośbą  o  zwrot  w terminie  7  dni,  lub  ewentualnie
ustalić  z  sędzią  czy  możliwe  jest  przesłanie  akt  wcześniej  przed  rozpoznaniem
złożonych wniosków, 

5. dokumentów  przedłożonych  w  kartonowym  pudle  nie  wszywać  do  akt,  gdyż  są
wszyte, a są to dokumenty nadesłane z różnych jednostek Prokuratury i wielu sądów o
tej  samej  treści,  które  oskarżeni  Grzegorz  Niedźwiecki  i  Tadeusz  Gał  przesyłają
elektronicznie do wielu podmiotów, 

6. poinformować Grzegorza Niedźwieckiego w odpowiedzi na wnioski z 05.10.2020r.
dotyczy doręczenia  wniosku pokrzywdzonej  Anny Surowiak o wszczęcie  śledztwa
oraz postanowienia Prokuratury uwzględniającego wniosek, z 26 listopada 2020r. o to
samo co we wniosku z 05.10.2020r. i dodatkowo o doręczenie odpisu prywatnego aktu
oskarżenia  i  wstąpienia  Prokuratury  do  postępowania  wszczętego  z  oskarżenia
prywatnego  i  30  grudnia  2020r.  o  to  co  powyżej  i  dowodu  uiszczenia  opłaty,  że
postanowienie  o  wszczęciu  dochodzenia  wydał  Prokurator  Rejonowy  w  Lwówku
Śląskim Marek Śledziona, dnia 14 września 2018r. (k.45 akt), o czym zawiadomiono
pokrzywdzoną Annę Surowiak, brak w aktach postanowienia Prokuratury Rejonowej
uwzględniającego  wniosek  Anny  Surowiak  o  ściganie,  gdyż  takiego  wniosku
pokrzywdzona nie składała przed wydaniem postanowienia o wszczęciu dochodzenia,
uznano,  że  czyn  wyczerpuje  znamiona  art.  212§2  k.k.  ścigany  z  oskarżenia
prywatnego,  ale  wobec faktu,  że  pokrzywdzona jest  prokuratorem,  a  czyny na  jej
szkodę były związane z nadzorowanym przez nią postępowaniem przygotowawczym
uznano, że interes społeczny wymaga objęcia opisanych czynów ściganiem z urzędu.
Wobec powyższego w aktach sprawy brak prywatnego aktu oskarżenia, brak dowodu
uiszczenia opłaty zryczałtowanej od prywatnego aktu oskarżenia, gdyż akt oskarżenia
wniósł Prokurator jako oskarżyciel publiczny, 

7. na rozprawę wezwać oskarżonego Grzegorza Niedźwieckiego,

8. o rozprawie zawiadomić Prokuraturę Rejonową w Dzierżoniowie wokandą (  k.150
wskazany Prokurator jako referent sądowy),



9. o  rozprawie  zawiadomić  pokrzywdzoną  Annę  Surowiak  i  wezwać  w  charakterze
świadka,

10.  doręczyć oskarżycielowi publicznemu i oskarżonemu G.Niedźwieckiemu zarządzenie
z dnia 31.12.2020r. o uznaniu pisma ze bezskuteczne, oskarżonemu z pouczeniem o
niezaskarżalności, 

11. wezwać  oskarżonego  Grzegorza  Niedźwieckiego  o  opłatę  w  kwocie  38  zł  za
kserokopię kart z akt sprawy IIK 900/19- zgodnie z wnioskiem z 04.12.2019r. dotyczy
kart 51-56 przesłuchanie świadka Anny Surowiak, 68-69 przesłuchanie podejrzanego
Tadeusza Gał , 258-267 przesłuchanie Tadeusza Gał  z 24.10.2019r. w Prokuraturze
Rejonowej w Tarnowie ,98 dane o niekaralności,105 postanowienie o przedstawieniu
zarzutów,123-131  postanowienie  o  zatrzymaniu,  notatka  urzędowa,  protokoły
zatrzymań, protokół przesłuchania podejrzanego z 30.01.2018r., 140 pismo T.Gał z
04.01.2019r.-tezy do mojego przesłuchania, 144-146 akt oskarżenia, 

oraz  zgodnie  z  wnioskiem  z  26.11.2020r.  k.45  postanowienie  o  wszczęciu
dochodzenia z 14.09.2018r.  pod rygorem uznania pism z dnia 4 grudnia 2019r. i 26
listopada 2020r.  za bezskuteczne,

12. do akt wszyć zpo wezwań o braki i inne,

13. wydać  Tadeuszowi  Gał  kopie  kart  zgodnie  z  wnioskiem  z  3  sierpnia  2020r.
uzupełnionym 05.09.2020r. i opłaconym 23.12.2020r. kwotą 10 zł,  dołączyć do akt
kopie  opłaty  z  księgowości,  wniosek  dotyczy  ksero  kart  68-69  przesłuchanie
podejrzanego  Tadeusza  Gał,  129-130  przesłuchanie  podejrzanego  Grzegorza
Niedźwieckiego,  51-55  przesłuchanie  świadka  Anny  Surowiak,  przesłuchanie
Tadeusza Gał  z 24.10.2019r. w Prokuraturze Rejonowej w Tarnowie k. 258-267,oraz
poinformować Tadeusza Gał, że:

- nie odbyło się w sprawie posiedzenie pojednawcze i brak w związku z tym wezwania, 

-w aktach  brak jest  jakiegokolwiek  protokołu  z  posiedzenia  sądu,  a  wyrok nakazowy
wydano bez sporządzania protokołu,

-  Anna Surowiak nie składała wniosku o wszczęcie śledztwa,

-  w sprawie IIK 900/19 nie miał nigdy statusu pokrzywdzonego,

14. zwrócić się o aktualną kartę karną oskarżonego G.Niedźwieckiego.


