
 
                                                                                     Skaryszew, 19.03.2019r. 

 
Pokrzywdzony 
Antoni Kowalczyk 
Zm. Raków, ul. Lana 5 
26-640 Skaryszew 
 
 
II Ko 6/18 
 

Skarb Państwa 

Sąd Okręgowy w Radomiu 
Wydział Karny 
ul. Warszawska 1 Radom 

(s 

WNIOSEK 
pokrzywdzonego o zadośćuczynienie i odszkodowanie 

Na podstawie art. 46 § 1 kk wnoszę o zasądzenie zadośćuczynienia w wysokości 
5.000 zł z tytułu krzywdy za represje wynikające z orzeczenia byłego Kolegium Rejonowego 
ds. Wykroczeń przy Prezydencie Miasta Radomia z 26 maja 1988 r, sygn. 2166/88 uznania 
mnie winnym wykroczenia z art. 52a par 1 pkt 2 i 4 k.w.  

Ponadto wnoszę o zasądzenie 460 zł odszkodowania za zapłatę niezasadnie 
wymierzonej grzywny w 45.000 zł oraz kosztów postępowania 1.000 zł w w/w orzeczeniu, 
łącznie 46.000 zł co po denominacji wynosi 460 zł.   

Wnoszę o przeprowadzenie dowodów wskazanych w treści wniosku, w tym 
przesłuchanie wnioskodawcy na okoliczność doznanej krzywdy.  

 
 

Uzasadnienie 

Postanowieniem z 5 kwietnia 2018 r. Sąd Okręgowy w Radomiu, wydział II Karny 
stwierdził nieważność orzeczenia byłego Kolegium Rejonowego ds. Wykroczeń przy 
Prezydencie Miasta Radomia z 26 maja 1988 r, sygn. 2166/88 o uznaniu mnie winnym 
wykroczenia z art. 52a par 1 pkt 2 i 4 k.w. W w/w orzeczeniu Kolegium wymierzyło mi karę 
grzywny 45.000 zł plus 1.000 kosztów postępowania.  

 
W wyniku uczestnictwa w Manifestacji na ul. Żeromskiego z 3 maja 1988 r. 

trzymałem transparent „Zaprzestać represji, uwolnić więźniów politycznych” i za to zostałem 
umieszczony przez funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej na Komendzie na ul Kilińskiego. 
Byłem tam przetrzymywany 48 godzin. W wyniku tego zdarzenia zostałem pozbawiony 
wolności. W tym czasie byłem zatrudniony w Zakładach Metalowych w Radomiu na ul 1905 
r. Nie mogłem wobec tego jej wykonywać, zostałem odcięty od życia codziennego, które 



prowadziłem, a  warunki na Komendzie były złe. Niewątpliwie poniosłem krzywdę, a jej 
wymiar oceniam na 5.000 zł. 

Ponadto, w wyniku mojego wniosku o rozłożenie na raty grzywny, zapłaciłem ją całą 
w ratach.  

Dowód: z dokumentów znajdujących się w aktach SO Radom sygn. II Ko 1/2018 w 
postaci postanowienie z 5 kwietnia 2018 r., wniosek IPN o uznanie orzeczenia za nieważne, 
przesłuchanie wnioskodawcy na okoliczność doznanej krzywdy w wyniku zdarzenia z 3 maja 
1988r.  
 

Jak wynika z decyzji Szefa Urzędu ds. Kombatantów i osób represjonowanych z dnia 
9 sierpnia 2018 r. uzyskałem, status działacza opozycji antykomunistycznej.  

Dowód: decyzja z 9 sierpnia 2018 r. 
 
 

Załączniki: 

Odpis wniosku 


