
Przebieg zdarzeń w przedmiocie egzekucji I Co 441/16 (według kolejności doręczenia) 

 

3 września 2008 r. – wyrok zaoczny I C 1062 08 o naruszenie dóbr osobistych FM Ligęza Sp. z o.o. 

10 listopada 2008 r. – wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji świadczenia niepieniężnego tytułu I C 1062 08 

13 stycznia 2009 r. – postanowienie SR I Co 3259 08 wzywające do wykonania czynności w trybie art. 1050 kpc 

4 sierpnia 2015 r. – postanowienie Sądu Rejonowego umarzające postępowanie w sprawie I Co 3259 08 

 

26 listopada 2015 r. – wniosek wierzyciela o ponowne wezwanie dłużnika do wykonania czynności (sygn. I Co 3259 08) 

4 kwietnia 2016 r. – wniosek przeciwny na naruszanie przez sąd zasad dyspozycji i prowadzenie egzekucji w trybie art. 1050 kpc 

29 sierpnia 2016 r. – uzupełnienie stanowiska z dnia 4 kwietnia 2016 r. w przedmiocie ustosunkowania się do wniosku wierzyciela 

17 października 2016 r. – skarga Grzegorza Niedźwieckiego na przewlekłość postępowania I Co 441 16 

26 października 2016 r. - postanowienie SO II S 22 16 oddalające skargę na przewlekłość postępowania I Co 441 16 

23 listopada 2016 r. – zażalenie na postanowienie SR wzywające do wykonania czynności w trybie art. 1050 kpc 

25 kwietnia 2017 r. – postanowienie SO II Cz 233 17 oddalające zażalenie na prowadzenie egzekucji w trybie art. 1050 kpc 

5 czerwca 2017 r. – postanowienie Sądu Rejonowego I Co 441 16 nakładające na dłużnika grzywnę w kwocie 2000 zł 

19 czerwca 2017 r. – zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego nakładające grzywnę w kwocie 2000 zł 

28 września 2017 r. – postanowienie Sądu Okręgowego II Cz 675 17 oddalające zażalenie dłużnika na nałożenie grzywny 

29 maja 2018 r. – skarga Grzegorza Niedźwieckiego na przewlekłość postępowania egzekucyjnego I Co 441 16 

19 lipca 2018 r. – postanowienie Sądu Okręgowego II S 16 18 oddalające skargę na przewlekłość postępowania I Co 441 16 

1 października 2018 r. – wniosek rodzinny do SR o udzielenie odpowiedzi kiedy postąpi zgodnie z wykładnią SN III CZP 23 06 

25 października 2018 r. – skarga Grzegorza Niedźwieckiego do Izby Dyscyplinarnej na czynności SSR Pawła Woźniaka 

9 listopada 2018 r. – postanowienie SR I Co 441 16 wzywające dłużnika do wykonania czynności niezastępowalnej 

25 listopada 2018 r. – skarga Grzegorza Niedźwieckiego do Izby Kontroli Nadzwyczajnej na przewlekłość postępowania 

27 grudnia 2018 r. – wniosek dłużnika do sędziego prowadzącego postępowanie I Co 441 16 o wyjaśnienie okoliczności 

14 stycznia 2019 r. – wniosek Bożeny Niedźwieckiej do Prezesa SR z zapytaniem o termin zakończenia egzekucji 

15 stycznia 2019 r. – postanowienie Sądu Rejonowego umarzające postępowania w sprawie I Co 441 16 

4 lutego 2019 r. – zażalenie interwenienta ubocznego na postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie I Co 441 16 

11 marca 2019 r. – postanowienie SO II Cz 204 19 uchylające postanowienie o umorzeniu postępowania I Co 441 16 

7 marca 2019 r. – wniosek Bożeny Niedźwieckiej do Prezesa SR o udzielenie wyczerpującej informacji na tryb egzekucji 

12 marca 2019 r. – wyrok nakazowy SR w Legnicy w sprawie SSO Wojciecha Damaszko II K 38 19 z art. 226 § 1 kk 

 

https://prawo.money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/uchwala;sn;izba;cywilna,ic,iii,czp,23,06,7353,orzeczenie.html
https://prawo.money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/uchwala;sn;izba;cywilna,ic,iii,czp,23,06,7353,orzeczenie.html


9 kwietnia 2019 r. – skarga Grzegorza Niedźwieckiego na przewlekłość postępowania egzekucyjnego w sprawie I Co 441 16 

9 kwietnia 2019 r. – zobowiązanie Sądu Rejonowego do złożenia pisma procesowego na wniosek z dnia 10 lipca 2018 r. 

10 lipca 2018 r. (doręczony 12 kwietnia 2019 r.) – wniosek wierzyciela o ponowne wezwanie dłużnika do wykonania czynności 

15 kwietnia 2019 r. – wniosek Grzegorza Niedźwieckiego do SR o oddalenie wniosku wierzyciela w sprawie I Co 441 16 

23 kwietnia 2019 r. – wniosek dłużnika do sędziów SR o uszanowanie prawa i naprawienie szkody w sprawie I Co 441 16 

23 kwietnia 2019 r. – wniosek Grzegorza Niedźwieckiego do sędziów SO o uszanowanie prawa i wyłączenie się sędziego 

7 lipca 2019 r. – żądanie Grzegorza Niedźwieckiego o oddalenie wniosku wierzyciela o prowadzenie egzekucji w art. 1050 kpc 

29 lipca 2019 r. – wniosek Bożeny Niedźwieckiej do SR o oddalenia wniosku wierzyciela o prowadzenie egzekucji w art. 1050 kpc 

21 sierpnia 2019 r. – zażalenie dłużnika na wadliwe wykonanie i zaniechanie czynności w postępowaniu I Co 441/16 

10 września 2019 r. – przedsądowe wezwanie Grzegorza Niedźwieckiego do ugodowego załatwienia sprawy I Co 441 16 

16 września 2019 r. – wniosek Grzegorza Niedźwieckiego do SR o przekazanie sprawy do SO w trybie art. 18 kpc 

11 września 2019 r. – wniosek do SO o wyłączenie sędziów apelacji wrocławskiej od skargi na przewlekłość I Co 441 16 

20 września 2019 r. – postanowienie Sądu Okręgowego w sprawie II S 14 19 odrzucające wniosek o wyłączenie sędziów 

26 września 2019 r. – postanowienie SO II S 14 19 oddalające skargę na przewlekłość postępowania I Co 441 16 

15 października 2019 r. – wniosek Grzegorza Niedźwieckiego do Sądu Rejonowego o udzielenie informacji procesowej 

18 października 2019 r. – przedsądowe wezwanie Grzegorza Niedźwieckiego do PSO o udzielenie informacji procesowej 

21 października 2019 r. – przedsądowe wezwanie Grzegorza Niedźwieckiego do SSR o  udzielenie informacji procesowej 

24 października 2019 r. – zawiadomienie Grzegorza Niedźwieckiego o nieważności postępowania II S 14 19 

26 października 2019 r. – zwrot i pisma procesowego z 24-10-2019 r. przez sekretarza sądowego z naruszeniem art. 130 i 5 kpc 

4 listopada 2019 r. – skarga o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem II S 14 19 

6 listopada 2019 r. – wniosek pokrzywdzonego do PSO o wzięcie nadzoru nad skargą o wznowienie postępowania II S 14 19 

7 listopada 2019 r. – postanowienie SO II S 31 19 skargę o wznowienie nieważnego z urzędu postępowania II S 14 19 odrzucające 

18 listopada 2019 r. – wniosek pokrzywdzonego do PSO o wznowienie postępowania II S 14 19 z powodu nieważności 

 

Uchwała SN - III CZP 23 06 

Orzeczenia zgodne z uchwałą SN III CZP 23 06 

 

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/ 

 

2019-11-04 

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19 

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-uchwałą-SN-III-CZP-23-06.pdf
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

