
Prawo, które nie służy państwu i narodowi to bezprawie 

Resort Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro akceptuje 

zbrodnie w majestacie prawa, adekwatne do NKWD. Izba Cywilna Sądu Najwyższego 

toleruje również obrazę swoich orzeczeń. 

Funkcjonariusze przez trzynaście lat dopuszczają się bezprawia, wyrządzając szkody w 

wielkich rozmiarach wierzycielowi, dłużnikowi i w obrocie gospodarczym. 

 

I. Żądam uszanowania praworządności, zaniechania dyskryminacji i nierównego 

traktowania w zakresie prawa, wznowienia postępowania Sądu Rejonowego w Jeleniej 

Górze I Co 3259/08 zgodnie z wnioskiem z dnia 23 stycznia 2020 r., przeprowadzenia 

postępowania w myśl wykładni prawa SN III CZP 23/06 i naprawienia szkody. 

 

II. Żądam uszanowania praworządności, zaniechania dyskryminacji i nierównego 

traktowania w zakresie prawa, wznowienia postępowania Sądu Rejonowego w Złotoryi II 

K 851/18 zgodnie z wnioskiem z dnia 10 marca 2020 r., przeprowadzenia postępowania 

bez rażącego naruszenia prawa procesowego (art. 129 § 1 k.p.k., art. 117 § 3 k.p.k., art. 

367 k.p.k., art. 16 k.p.k., art. 100 § 8 k.p.k., art. 448 § 1 k.p.k., art. 429 § 2 k.p.k. w zw. z 

art. 93 § 2 k.p.k. oraz art. 100 § 3 k.p.k.  i prawa materialnego (vide wyrok TK P 3/06 i 

uchwała SN I KZP 8/12), uniewinnienia ofiary fałszywego oskarżenia i naprawienia 

szkody. Naruszono prawo do rzetelnego procesu sądowego (art. 6 EKPCz), nie 

zagwarantowano oskarżonemu realizacji uprawnień procesowych (art. 176 konstytucji w 

zw. z art. 445 k.p.k.) i skazano z naruszeniem warunków odpowiedzialności karnej (art. 

120 § 2 k.p.k. w zw. z art. 119 § 1 pkt 4 k.p.k.). 

 

III. Żądam uszanowania praworządności, zaniechania dyskryminacji i nierównego 

traktowania w zakresie prawa, skierowania sprawy Sądu Rejonowego w Legnicy II K 

38/19 na posiedzenie w przedmiocie umorzenia postępowania zgodnie z wnioskiem z 

dnia 29 marca 2020 r. w związku negatywnymi przesłankami procesowymi (art. 17 § 1 

pkt 1 i 9 k.p.k.) oraz oczywistym brakiem faktycznych podstaw oskarżenia (vide wyrok TK 

P 3/06 i uchwała SN I KZP 8/12), uniewinnienia ofiary dyskryminacji oraz uporczywego 

nękania i naprawienia szkody. 

 

Nie krzywo rozumiana niezawisłość sędziowska (państwo w państwie i układ zamknięty) 

decyduje jakie mają być orzeczenia sądowe, tylko Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 

fakty (zasady prawdy materialnej, dowody, ogół okoliczności i zaistniały stan rzeczy) oraz 

ściśle ustanowione prawo.  

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 marca 2008 r., sygn. III KK 484/07 

 

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Orzeczenia-zgodne-z-uchwa%C5%82%C4%85-SN-III-CZP-23-06.pdf
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Orzeczenia-zgodne-z-uchwa%C5%82%C4%85-SN-III-CZP-23-06.pdf
https://prawo.money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/uchwala;sn;izba;cywilna,ic,iii,czp,23,06,7353,orzeczenie.html
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Orzeczenia-zgodne-z-uchwa%C5%82%C4%85-SN-III-CZP-23-06.pdf
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Orzeczenia-zgodne-z-uchwa%C5%82%C4%85-SN-III-CZP-23-06.pdf
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Obraza-przepis%C3%B3w-prawa-procesowego.pdf
https://www.arslege.pl/elementy-wezwania-i-zawiadomienia/k13/a2216/
https://www.arslege.pl/udzial-uprawnionego-w-czynnosci-procesowej/k13/a2203/
https://www.arslege.pl/obowiazek-umozliwienia-stronom-wypowiedzenia-sie/k13/a2693/
https://www.arslege.pl/obowiazek-umozliwienia-stronom-wypowiedzenia-sie/k13/a2693/
http://www.arslege.pl/pouczanie-i-informowanie-uczestnikow-postepowania/k13/a2102/
https://www.arslege.pl/oglaszanie-i-doreczanie-orzeczen-i-zarzadzen/k13/a2189/
https://www.arslege.pl/zawiadomienie-o-przyjeciu-apelacji/k13/a2777/
https://www.arslege.pl/odmowa-przyjecia-srodka-odwolawczego/k13/a2757/
https://www.arslege.pl/postanowienia-zarzadzenia-i-polecenia/k13/a2182/
https://www.arslege.pl/oglaszanie-i-doreczanie-orzeczen-i-zarzadzen/k13/a2189/
https://prawo.money.pl/orzecznictwo/trybunal-konstytucyjny/wyrok;z;dnia;2006-10-11,p,3,06,3090,orzeczenie.html
http://www.sn.pl/sprawy/SiteAssets/Lists/Zagadnienia_prawne/EditForm/I-KZP-0008_12.pdf
https://www.arslege.pl/prawo-do-rzetelnego-procesu-sadowego/k350/a29693/
https://www.arslege.pl/zasada-dwuinstancyjnego-postepowania/k15/a5411/
https://www.arslege.pl/termin-do-wniesienia-apelacji/k13/a2774/
https://www.arslege.pl/braki-formalne-pisma-procesowego/k13/a2207/
https://www.arslege.pl/braki-formalne-pisma-procesowego/k13/a2207/
https://www.arslege.pl/elementy-pisma-procesowego/k13/a2206/
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Orzeczenia-zgodne-z-uchwa%C5%82%C4%85-SN-III-CZP-23-06.pdf
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Orzeczenia-zgodne-z-uchwa%C5%82%C4%85-SN-III-CZP-23-06.pdf
https://www.arslege.pl/negatywne-przeslanki-procesowe/k13/a2103/
https://www.arslege.pl/negatywne-przeslanki-procesowe/k13/a2103/
https://prawo.money.pl/orzecznictwo/trybunal-konstytucyjny/wyrok;z;dnia;2006-10-11,p,3,06,3090,orzeczenie.html
http://www.sn.pl/sprawy/SiteAssets/Lists/Zagadnienia_prawne/EditForm/I-KZP-0008_12.pdf
http://lpg-centrum.pl/zasada-niezawislosci/
https://pl.wikipedia.org/wiki/Orzeczenie_s%C4%85dowe
https://www.arslege.pl/konstytucja-jako-ustawa-najwyzsza/k15/a5239/
http://www.zielona-gora.po.gov.pl/index.php?id=27&idk=2&idp=1516
https://sciaga.pl/tekst/20216-21-prawo
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/iii-kk-484-07-wyrok-sadu-najwyzszego-520463945


Art. 30. Konstytucji – Zasada ochrony godności człowieka 

Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i 

obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz 

publicznych. 

Nieudzielenie pomocy jest karalne: 

Zgodnie z art. 162 § 1 k.k., kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym 

bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie 

udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na 

niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 3. 

Niezawiadomienie o przestępstwie jest karalne: 

Nie w każdej sytuacji niezawiadomienie o przestępstwie będzie karalne. Zgodnie z treścią 

art. 240 §2 kodeksu karnego nie popełnia przestępstwa ten, kto zaniechał zawiadomienia, 

mając dostateczną podstawę do przypuszczenia, że organ ścigania wie o 

przygotowywanym, usiłowanym lub dokonanym czynie zabronionym. Nie popełnia 

przestępstwa również ten, kto zapobiegł popełnieniu (przygotowaniu, usiłowaniu) takiego 

czynu. 

https://www.infor.pl/prawo/prawo-karne/swiadek/270483,Czy-niezawiadomienie-o-

przestepstwie-jest-karalne.html 

Istnieje obowiązek zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa: 

Zgodnie z treścią przepisu art. 304 § 1 Kodeksu postępowania karnego, każdy 

dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek 

zawiadomić o tym prokuratora lub policję. Użyte określenie oznacza, iż jest to moralny 

obowiązek każdego praworządnego człowieka. Z uwagi na to, iż jest to moralny obowiązek, 

to za jego naruszenie (tj. nie zgłoszenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa) nie grozi żadna kara, za wyjątkiem wyraźnie prawem przewidzianych 

szczególnych sytuacji. 

 

Są niebudzące wątpliwości szkody (13 lat obchodzenia prawa), więc jest przestępstwo. 

Ktoś się tego dopuścił i winien naprawić szkody. 

 

Pokrzywdzony 

Grzegorz Niedźwiecki 

https://www.rpo.gov.pl/pl/kategoria-konstytucyjna/art-30-godnosc-osobista
https://www.arslege.pl/nieudzielenie-pomocy/k1/a193/
https://www.arslege.pl/karalne-niezawiadomienie-o-czynie-zabronionym/k1/a275/
http://www.prawnik.pl/kodeksy/kodeks-karny.htm
https://www.infor.pl/prawo/prawo-karne/swiadek/270483,Czy-niezawiadomienie-o-przestepstwie-jest-karalne.html
https://www.infor.pl/prawo/prawo-karne/swiadek/270483,Czy-niezawiadomienie-o-przestepstwie-jest-karalne.html
https://www.arslege.pl/obowiazek-zawiadomienia-o-przestepstwie/k13/a2620/

