
Jelenia Góra, dn. 27.12.2019 

Grzegorz Niedźwiecki 

ul. Działkowicza 19 

58-506 Jelenia Góra 

Do 

Prezydenta 

Rzeczpospolitej Polskiej 

za pośrednictwem  

Sądu Rejonowego w Złotoryi 

II Wydz. Karny 

Sygn. akt II K 851/18 

 

Uprzejmie proszę o zastosowanie wobec mnie prawa łaski w związku ze skazaniem przez Sąd Rejonowy w Złotoryi za 
czyn z art. 238 k.k. 

 

U Z A S A D N I E N I E 

Dnia 28.02.2019 roku zostałem skazany za czyn z art. 238 k.k. przez Sąd Rejonowy w Złotoryi, sygn. akt II K 851/18. 

Sąd Rejonowy w Złotoryi wydał wyrok z obrazą przepisów prawa materialnego i obrazą przepisów prawa procesowego. 

Czynu określonego w akcie oskarżenia nie popełniono, naruszono warunki odpowiedzialności karnej. 

Wysłanie wiadomości email w dniu 24 lipca 2018 r. nie spełniało elementów pisma procesowego, określonych w art. 119 
§ 1 pkt 4 k.p.k. i skierowanie aktu oskarżenia z art. 238 k.k. było przekroczeniem uprawnień. 

Sąd Rejonowy w Złotoryi naruszył art. 129 § 1 k.p.k., nie określając w wezwaniu na rozprawę stawiennictwo jest 

obowiązkowe i nie uprzedzając o skutkach niestawiennictwa. Zgodnie z art. 117 § 3 k.p.k., w razie niestawiennictwa 

strony, obrońcy lub pełnomocnika, których obecność jest obowiązkowa, czynności procesowych się nie przeprowadza. 

Sąd Rejonowy w Złotoryi nie ustosunkował się przed podjęciem przewodu sądowego do wniosku oskarżonego o 
umorzenie postępowania ze względu na negatywne przesłanki procesowe. Argumentacja w protokole rozprawy głównej z 
dnia 28 lutego 2019 (nie ogłoszenia wyroku), jest mało poważna, że wniosek jest przedwczesny i rozpoznanie sprawy 
wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego, naruszając jednocześnie zasadę swobodnej oceny dowodów. 

Wyrok wydano w dniu rozprawy, bez procesu. Nie było głosów końcowych (art. 406 § 1 k.p.k.) i narady sądu (art. 408 

k.p.k.). 

https://www.arslege.pl/falszywe-zawiadomienie-o-popelnieniu-przestepstwa/k1/a273/
https://www.arslege.pl/falszywe-zawiadomienie-o-popelnieniu-przestepstwa/k1/a273/
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Wyrok-S%C4%85d-Rejonowego-w-Z%C5%82otoryi-II-K-851-18.pdf
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Obraza-przepis%C3%B3w-prawa-procesowego.pdf
https://www.arslege.pl/elementy-pisma-procesowego/k13/a2206/
https://www.arslege.pl/elementy-pisma-procesowego/k13/a2206/
https://www.arslege.pl/falszywe-zawiadomienie-o-popelnieniu-przestepstwa/k1/a273/
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/kolejnosc-glosow-po-zamknieciu-przewodu-sadowego/k13/a2733/
https://www.arslege.pl/narada-sadu/k13/a2735/
https://www.arslege.pl/narada-sadu/k13/a2735/


Sąd Rejonowy w Złotoryi nie wyjaśnił istoty sprawy, czyli przyczyny prowadzenia egzekucji I C 1062/08 (I Co 3259/08) w 
niedopuszczalnym trybie (vide SN III CZP 23/06). Sąd nie wziął pod uwagę krzywdy, przesłanek jakimi kierował się 
pokrzywdzony Grzegorz Niedźwiecki (4250 dni terroru państwowego). 

Sąd Rejonowy w Złotoryi naruszył art. 16 k.p.k., nie pouczył uczestników postępowania o toku postępowania i nie 
poinformował o przysługujących uprawnieniach. Przeleżakował ogłoszony skrycie wyrok I instancji i uznał, że jest on 
prawomocny. 

Sąd Rejonowy w Złotoryi naruszył art. 100 § 3 k.p.k., nie doręczył wyroku podmiotom uprawnionym, do wniesienia środka 

zaskarżenia. 

Wyrok doręczono oskarżonemu dnia 3 kwietnia 2019 r. 

Apelację od wyroku oskarżony złożył dnia 9 kwietnia 2019 r., zgodnie z art. 445 § 1 k.p.k. 

Sąd Rejonowy w Złotoryi naruszył art. 448 § 1 k.p.k., nie zawiadomił o przyjęciu apelacji prokuratora oraz obrońców i 
pełnomocników, a także strony i nie przekazał niezwłocznie akt sądowi odwoławczemu.  

Sąd Rejonowy w Złotoryi naruszył art. 93 § 2 k.p.k. w zw. z art. 429 § 1 k.p.k., nie wydał zarządzenia o odmowie przyjęcia 

środka zaskarżenia, od którego przysługuje zażalenie. 

Sąd Rejonowy w Złotoryi naruszył fundamentalne prawo do obrony (art. 6 k.p.k. w zw. z art. 42 ust. 2 konstytucji), prawo 

do zaskarżenia orzeczeń (art. 425 § 1 k.p.k. w zw. z art. 78 konstytucji), niezbywalne prawo do dwóch instancji (art. 444 

k.p.k. w zw. z art. 176 konstytucji). 

Sąd Rejonowy w Złotoryi naruszył zasady działania organów państwa i obowiązek przestrzegania prawa oraz prawo do 
rzetelnego procesu sądowego (art. 6 EKPCz). 

Postępowanie jest w toku, czekam na doręczenie mi zarządzenia o odmowie przyjęcia apelacji. Wniosek złożono dnia 6 
sierpnia 2019 r. 

 

Niezależnie od powyższego wnoszę o kasację wyroku, bądź o ułaskawienie. 

Nie miałem wcześniej nigdy do czynienia z wymiarem sprawiedliwości i nigdy nie byłem karany. Mam na utrzymaniu żonę 
i dwoje dzieci. Biorąc powyższe argumenty pod uwagę uprzejmie proszę o ułaskawienie. 

 

W załączeniu: 

 34 pisma procesowe (wymienione w apelacji do Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej). 

 

Z góry dziękuję za przychylność 

Z poważaniem 

Grzegorz Niedźwiecki 

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2018/06/Wyrok-SO-Jelenia-G%C3%B3ra-I-C-1062-08.pdf
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2020/04/Postanowienie-I-Co-3259-08-o-umorzeniu-post%C4%99powania-w-sprawie.pdf
https://prawo.money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/uchwala;sn;izba;cywilna,ic,iii,czp,23,06,7353,orzeczenie.html
https://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/termin-do-wniesienia-apelacji/k13/a2774/
https://www.arslege.pl/zawiadomienie-o-przyjeciu-apelacji/k13/a2777/
https://www.arslege.pl/postanowienia-zarzadzenia-i-polecenia/k13/a2182/
https://www.arslege.pl/odmowa-przyjecia-srodka-odwolawczego/k13/a2757/
https://www.arslege.pl/zasada-prawa-do-obrony/k13/a2092/
https://www.arslege.pl/zasada-odpowiedzialnosci-za-czyn-karalny/k15/a5273/
https://www.arslege.pl/odwolanie-od-orzeczenia-wydanego-w-pierwszej-instancji/k13/a2753/
https://www.rpo.gov.pl/pl/kategoria-konstytucyjna/art-78-prawo-do-dwoch-instancji
https://www.arslege.pl/podmioty-uprawnione-do-wniesienia-apelacji/k13/a2773/
https://www.arslege.pl/podmioty-uprawnione-do-wniesienia-apelacji/k13/a2773/
https://www.arslege.pl/zasada-dwuinstancyjnego-postepowania/k15/a5411/
https://www.arslege.pl/prawo-do-rzetelnego-procesu-sadowego/k350/a29693/
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Wniosek-o-wznowienie-postepowania-karnego.pdf

