Stalking (obstrukcja) – pokłosie niczego
Polska nie jest państwem prawa, organy władzy publicznej nie działają
na podstawie i w granicach prawa

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/
Dziesięć lat tortur na spreparowanej kartce papieru
Dowolne orzeczenie II Cz 675 17
Dowolne orzeczenie II Cz 675 17 2
Dowolne orzeczenie II Cz 675 17 3
Dowolne orzeczenie II Cz 675 17 4
Dowolne orzeczenie II Cz 675 17 5

Art. 1049. KPC – Czynności, które mogą wykonać inne osoby:
Pkt. I. wyroku z dnia 3 września 2008 r. w sprawie I C 1062/08

Niewłaściwy wniosek o wszczęcie egzekucji świadczenia niepieniężnego
Niewłaściwy wniosek o wszczęcie egzekucji świadczenia niepieniężnego2

Właściwy wniosek:
Wniosek o ponowne wezwanie dłużnika do wykonania czynności
Wniosek o ponowne wezwanie dłużnika do wykonania czynności2

Wnoszę o wezwanie dłużnika Grzegorza Niedźwieckiego do wykonania zobowiązania
(…sąd, w którego okręgu czynność ma być wykonana, na wniosek wierzyciela wezwie
dłużnika do jej wykonania w wyznaczonym terminie – art. 1049 k.p.c.).
W razie ponownego niewykonania przez dłużnika czynności – wnoszę o zastosowanie
środków w celu wyegzekwowania obowiązku nałożonego na dłużnika prawomocnym
wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, sygn. akt I C 1062/08 (…po
bezskutecznym upływie terminu udzieli wierzycielowi umocowania do wykonania
czynności na koszt dłużnika – art. 1049 k.p.c.).

Dowolne orzeczenie II Cz 675 17
Dowolne orzeczenie II Cz 675 17 2
Dowolne orzeczenie II Cz 675 17 3
Dowolne orzeczenie II Cz 675 17 4
Dowolne orzeczenie II Cz 675 17 5

*

Stanowisko
Polska nie jest państwem prawa, organy władzy publicznej nie działają
na podstawie i w granicach prawa
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

Sąd jako organ egzekucyjny nie jest związany wnioskiem wierzyciela co do obowiązku
prowadzenia egzekucji według wskazanego sposobu egzekucji. Muszą być spełnione
określone warunki. Formalne i zasadności oraz czy jest właściwy. Sąd ma obowiązek
ocenić autonomiczny wniosek wierzyciela, nie może stosować własnej podstawy,
narzucać z urzędu trybu. Tytuł wykonawczy i jego brzmienie jest podstawą egzekucji (art.
776 k.p.c.).
Vide uchwała SN – III CZP 23/06, vide postanowienie Sądu Okręgowego w Elblągu I Cz
94/13:




Postanowieniem z dnia 25 listopada 2005 r. Sąd Rejonowy w Bochni oddalił wniosek wierzycielki Zofii
S. wniesiony przeciwko dłużniczce Salomei S. o wszczęcie egzekucji świadczenia niepieniężnego z
powodu niedopuszczalności żądanego sposobu egzekucji, wierzycielka złożyła bowiem wniosek o
przeprowadzenie egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c. przewidzianego dla czynności tzw.
zastępowalnych, podczas gdy świadczenie zasądzone na jej rzecz, tj. opublikowanie oświadczenia
zawierającego tekst przeprosin za zachowanie naruszające dobra osobiste, ma - w ocenie Sądu
pierwszej instancji - charakter czynności niezastępowalnej i podlega egzekucji na podstawie art. 1050
k.p.c. (tu akurat sąd popełnił błąd, ponieważ oddalił właściwy wniosek wierzyciela, spełniający kryteria
formalne i zasadności – orzeczenie SN)
Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Ostródzie oddalił wniosek wierzyciela o
przeprowadzenie egzekucji świadczenia niepieniężnego w trybie art. 1050 kpc poprzez zobowiązanie
dłużnika do publikacji w prasie oświadczenia w ciągu dwóch tygodni pod rygorem ukarania grzywną a
w razie niewykonania przez dłużnika tej czynności, zastosowania wobec niego grzywny z
równoczesnym zakreśleniem terminu do wykonania czynności (tu sąd postąpił właściwie, ponieważ
jedynym tu właściwym trybem egzekucyjnym jest art. 1049 k.p.c. – orzeczenie SN).

Może nie wszystkie sądy w Polsce nie kierują się etyką, ekonomiką postępowania,
godnością i literą prawa. Na pewno jeleniogórskie. Sędziowie jeleniogórscy powinni być
pozbawieni zawodu. Nie tylko ponieść kary dyscyplinarne.

Jelenia Góra, dnia 14 grudnia 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

*
Szanowny Panie Wojciechu Damaszko,
Jest Pan cynicznym oszustem i przestępcą stalinowskim.
Wierzyciel spod budki z piwem, to sobie może kapsle otwierać. Związanie organu
egzekucyjnego wnioskiem wierzyciela co do wskazanego 1 sposobu egzekucji dotyczy
jedynie zasad dyspozycyjności (stanowiącej atrybut autonomii praw prywatnych). Ryzyko
wskazania wadliwego sposobu ponosi on sam. Sąd ma obowiązek zbadać wniosek
wierzyciela, jak każde pismo procesowe, pod kątem formalnym i materialnym. Sąd jest
związany przepisami prawa i tytułem wykonawczym jako podstawą egzekucji (art. 776
k.p.c.).
Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06 (która
odnosiła się do zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Tarnowie
i w punkcie drugim do właściwie wskazanego przez wierzyciela sposobu egzekucji, czyli
art. 1049 k.p.c.):
„W końcu nie można zapominać, że art. 1050 k.p.c., dopuszczający stosowanie przymusu osobistego
(bezpośredniego), jest we współczesnym systemie prawa egzekucyjnego reliktem. W związku z tym w
każdej sytuacji, w której jest to możliwe, a szczególnie wtedy, gdy żąda tego wierzyciel, należy z tego
sposobu egzekucji rezygnować. Wykładnia przepisów o egzekucji świadczeń niepieniężnych powinna
zatem zmierzać w kierunku art. 1047 i 1049 k.p.c., zawierających bardziej nowoczesne rozwiązania;
korzystanie z art. 1050 k.p.c. należy zastrzec szczególnym wypadkom i traktować jako ostateczność.”
Jest Pan cynicznym kłamcą i politycznym katem. Jest Pan w pełni odpowiedzialny za
swoich podwładnych, bo mogli by Panu krzywdę zrobić, psując autorytet Sądu
Okręgowego w Jeleniej Górze, sprzeniewierzając się niezawisłości i dowolnie orzekając.
Ma Pan obowiązek (poza art. 304 k.p.k.), jak Sąd Okręgowy w Tarnowie, wystąpić do
Sądu Najwyższego z wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego, budzącego
poważne wątpliwości. Wątpliwości wy nie macie, wy orzekacie jak bezpieka. To nie są
wątpliwości, tylko umyślne oszustwa sądowe. Nakładacie grzywny prawem Hitlera.
1

Wierzyciel FM „Ligęza” wskazał we wniosku z dnia 26 listopada 2015 r. sposób egzekucji przewidziany dla czynności
zastępowalnej, czyli opisanej w art. 1049 k.p.c.

Sąd Okręgowy w Elblągu postanowieniem z uzasadnieniem z 2013-02-28 – I Cz 94/13,
oddalił zażalenie wierzyciela wskazujące sposób egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c.,
przewidzianego w skrajnych wypadkach do wykonania czynności niezastępowalnych. Nie
był (vide uchwała SN III CZP 23/06) związany domaganiem się i decyzją wierzyciela o
zastosowaniu środków przymusu uregulowanych w art. 1050 k.p.c. lub do zastosowania
alternatywnej opcji przedstawionej w zażaleniu. Był związany do oceny pierwotnego
wniosku.
Ktoś tu kłamie. Albo Sąd Rejonowy w Ostródzie i Sąd Okręgowy w Elblągu, albo Sąd
Rejonowy i Okręgowy w Jeleniej Górze. To trzeba wyjaśnić.
Jelenia Góra, dnia 1 grudnia 2017 r.

Z poważaniem
PREZES
Trybunału Narodowego
z siedzibą w Jeleniej Górze

Grzegorz Niedźwiecki

*

Umyślne oszustwa sądowe

Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy – art. 776 k.p.c.

I.

Tytuł wykonawczy I C 1062/08 Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 3
września 2008 r., pkt. I. – czynność zastępowalna:
zobowiązuje pozwanego Grzegorza Niedźwieckiego do zamieszczenia na stronie
internetowej http://www.jelonka.com w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku
oraz w tygodniku „Nowiny Jeleniogórskie” i tygodniku „Jelonka.com” w terminie 1 miesiąca
od uprawomocnienia się wyroku przeprosin o następującej treści „Przepraszam FM
„Ligęza” Spółka z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze za to, że w umieszczonej na stronach
serwisu internetowego http://www.jelonka.com oraz na prowadzonym przez pozwanego
blogu internetowym http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/ z dnia 23 lutego 2007r w
notatce zatytułowanej „Nie kupujcie auta u Ligęzy” zawarłem całkowicie nieprawdziwe
informacje, które w rzeczywistości nie miały pokrycia ze stanem faktycznym w sprawie i
nie były potwierdzone jakimikolwiek dokumentami”

II.

Przepis art. 1049 k.p.c. – czynności, które mogą wykonać inne osoby:

§ 1. Jeżeli w samym tytule egzekucyjnym nie postanowiono, że w razie niewykonania
przez dłużnika w wyznaczonym terminie czynności, którą może wykonać także inna
osoba, wierzyciel będzie umocowany do wykonania tej czynności na koszt dłużnika - sąd,
w którego okręgu czynność ma być wykonana, na wniosek wierzyciela wezwie dłużnika do
jej wykonania w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym upływie terminu udzieli
wierzycielowi umocowania do wykonania czynności na koszt dłużnika. Na żądanie
wierzyciela sąd przyzna mu sumę potrzebną do wykonania czynności. Na postanowienie
sądu przysługuje zażalenie.
III.

Wniosek wierzyciela z dnia 8 grudnia 2015 r. (datowany 26 listopada 2015 r.) o
ponowne wezwanie dłużnika do wykonania czynności, wskazujący jednoznacznie:
Wnoszę o wezwanie dłużnika Grzegorza Niedźwieckiego do wykonania zobowiązania
(…sąd, w którego okręgu czynność ma być wykonana, na wniosek wierzyciela wezwie
dłużnika do jej wykonania w wyznaczonym terminie – art. 1049 k.p.c.).
W razie ponownego niewykonania przez dłużnika czynności – wnoszę o zastosowanie
środków w celu wyegzekwowania obowiązku nałożonego na dłużnika prawomocnym
wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, sygn. akt I C 1062/08 (…po
bezskutecznym upływie terminu udzieli wierzycielowi umocowania do wykonania
czynności na koszt dłużnika – art. 1049 k.p.c.).

IV.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06:
1. Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na
złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia,
podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c.
2. Sąd jako organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela co do
wskazanego sposobu egzekucji.

V.

Postanowienie z uzasadnieniem Sądu Okręgowego w Elblągu z 2013-02-28, sygn.
akt I Cz 94/13 – oddalające zażalenie wierzyciela o przeprowadzenie egzekucji
świadczenia niepieniężnego w trybie art. 1050 k.p.c.

Ostrzeżenie do Prezesa Sądu Okręgowego
Obraza przepisów prawa procesowego art. 1049 k.p.c. w zw. z art. 1050 k.p.c. i
wypaczenie zasady dyspozycyjności (rozdwojenie jaźni sędziów jeleniogórskich):
Dowolne orzeczenie II Cz 675 17
Dowolne orzeczenie II Cz 675 17 2
Dowolne orzeczenie II Cz 675 17 3
Dowolne orzeczenie II Cz 675 17 4

Dowolne orzeczenie II Cz 675 17 5



Lustrzana sprawa w sądach małopolskich (Sąd Rejonowy w Bochni – I Co 563/05, I Co
508/06 i Sąd Okręgowy w Tarnowie) trwała od 25 listopada 2005 r. do 15.01.2007 r.,
czyli czternaście miesięcy i została merytorycznie, rzetelnie, w oparciu o właściwe
przepisy prawa (art. 1049 k.p.c.) zakończona.

Wierzyciel złożył wniosek o wezwanie dłużnika do wykonania czynności we właściwym
trybie, czyli art. 1049 k.p.c., a Sąd Rejonowy w Bochni oddalił wniosek wierzyciela
twierdząc, że czynność opublikowania określonej treści w mediach publicznych podlega
egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c. (co powielają jedenaście lat sądy jeleniogórskie), bo jest
to czynność niezastępowalna. Wierzyciel złożył zażalenie i Sąd Okręgowy w Tarnowie
powziął wątpliwości co do tej kwestii i skierował zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia
przez Sąd Najwyższy. Sąd Najwyższy podjął uchwałę III CZP 23/06, podzielając
wątpliwości sądu drugiej instancji i stanowisko wierzyciela, podważając zasadność
oddalenia wniosku wierzyciela przez Sąd Rejonowy w Bochni. Wobec powyższego Sąd
Okręgowy w Tarnowie uchylił postępowanie sądu pierwszej instancji i skierował sprawę do
ponownego rozpatrzenia. Sąd Rejonowy w Bochni nabrał pokory i uwzględnił wniosek
wierzyciela oparty o art. 1049 k.p.c., w trybie czynności zastępowalnej. Wilk syty i owca
cała. Roszczenie egzekucyjne zostało zgodnie z literą prawa zmaterializowane.
Informacja publiczna z Sądu Rejonowego w Bochni
Informacja publiczna z Sądu Okręgowego w Tarnowie



Lustrzana sprawa w sądach warmińsko-mazurskich (Sąd Rejonowy w Ostródzie – I Co
2801/12 i Sąd Okręgowy w Elblągu – I Cz 94/13) trwała od 14 stycznia 2013 r. do
27.03.2013 r., czyli dwa miesiące i została merytorycznie, rzetelnie, w oparciu o
właściwe przepisy prawa zakończona.

Wierzyciel złożył wniosek o wszczęcie egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c., uważając że
czynność zobowiązań wykonania świadczeń niepieniężnych jest czynnością
niezastępowalną (tak jak / wbrew zasadzie dyspozycyjności, autonomii praw prywatnych /
traktują to jedenaście lat sądy jeleniogórskie). Sąd Rejonowy w Ostródzie, mając
jednoznaczną wykładnię prawa ustanowioną w dniu 28 czerwca 2006 r. przez Sąd
Najwyższy, oddalił wniosek wierzyciela, wskazując, że jest to czynność zastępowalna i
podlega wyłącznie egzekucji w trybie art. 1049.k.p.c. Wierzyciel złożył zażalenie, które
oddalił Sąd Okręgowy w Elblągu z mocy art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. Sąd
pierwszej instancji zwrócił tytuł wykonawczy i wniosek wierzycielowi. Tak zakończyło się
postępowanie, zgodnie z literą prawa. Krótko i na temat. Na obstrukcję, uporczywe
nękanie i wymuszenia rozbójnicze, na nadużycie prawa podmiotowego, nie ma miejsca w
państwie prawnym. Nie ma zgody w sądach szanujących zasady współżycia społecznego
oraz art. 7 konstytucji. Koszty ponosi niepokorny wierzyciel, który chce upokarzać
dłużnika, a nie zmaterializować roszczenie procesowe i uzyskać zadośćuczynienie.

Informacja publiczna z Sądu Rejonowego w Ostródzie
Informacja publiczna z Sądu Okręgowego w Elblągu

Podsumowanie
Związanie sądu wnioskiem wierzyciela co do wskazanego sposobu egzekucji, jest tylko
zasadą dyspozycyjności, autonomią praw prywatnych, obowiązkiem dania wolnej ręki
wierzycielowi, niemożnością korygowania z urzędu wniosku, naprowadzania wierzyciela
przez sąd na właściwą drogę. Sąd ma ocenić w pierwszej kolejności właściwość
rzeczową, proceduralną wniosku, czy jest adekwatny, czy ma zastosowanie do
przedmiotowego tytułu wykonawczego. Ryzyko decyzji, czy wierzyciel wskaże właściwy
sposób egzekucji, ponosi on sam. Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy.
Wniosek wierzyciela nie jest dyrektywą, nakazem bezwarunkowym wykonania egzekucji.
Sąd może oddalić wniosek wierzyciela, czasem błędnie (oparty o właściwą podstawę
prawną art. 1049 k.p.c.), jak to uczynił pierwotnie Sąd Rejonowy w Bochni (I Co 563/05),
ale od tego jest skrupulatna druga instancja, żeby zbadać zagadnienie prawne i
skorygować błędy, tak jak to uczynił Sąd Okręgowy w Tarnowie, wyjaśniając wątpliwość w
Sądzie Najwyższym, III CZP 23/06.
Sąd może, a nawet powinien oddalić wniosek wierzyciela, jeśli wskaże niewłaściwy
sposób egzekucji (w trybie art. 1050 k.p.c.), tak jak to uczynił Sąd Rejonowy w Ostródzie (I
Co 2801/12) i Sąd Okręgowy w Elblągu (I Cz 94/13), podpierając się obligatoryjną uchwałą
SN III CZP 23/06.
Niestety sąd pierwszej i drugiej instancji w Jeleniej Górze, nie kieruje się wykładnią, literą
prawa, etyką, ekonomiką postępowania i obowiązującym porządkiem prawnym, tylko
uchwala własne prawo. Niespójnie, nielogiczne i represyjne.

Jeleniogórskie, niezawisłe gangsterstwo, trwa już jedenaście lat. W piątek, 16 lutego
2018 roku, wtargnęło do mnie czterech policjantów w cywilu i przywłaszczyło mienie w
postaci komputera będącego własnością federacji Trybunał Narodowy. To jest żałosne.
Nie radzą sobie i używają coraz bardziej wyrafinowanych metod. Zamiast postępować
zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym i zakończyć ten cały cyrk, tą parodię
prawa, to ośmieszają się, stosując prawo zastraszania, prawo państwa w państwie.
Na podstawie nowych, powyższych środków dowodowych, złożyłem w dniu 1 lutego 2018
r. wnioski o wznowienie postępowań: oddalenia zażalenia na bezpodstawną grzywnę (II
Cz 675/17) i odrzucenie skargi na przewlekłość postępowania (II S 22/17). Tak długo, jak
długo nie przerwą represji i nie wyleczą się z obstrukcji, nie wyprostują niezgodnych z
prawem orzeczeń, tak długo ciążył będzie na nich zarzut przestępstw stalinowskich.

Sprawa powinna być w dwa miesiące zakończona (vide SO Elbląg I Cz 94/13), a trwa
jedenaście lat. Kto tu kogo znieważa2?
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”

*

Jelenia Góra, dnia 11 czerwca 2018 r.

TRYBUNAŁ NARODOWY
58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

KRS: 0000686478 NIP: 6112782086

tel. 791 830 093

Prokuratura Rejonowa
w Jeleniej Górze

Dotyczy: PR 3 Ds. 359.2017.D

Wniosek
2

Opis stanu faktycznego

Dziesięć lat tortur na spreparowanej kartce papieru
Wykaz postępowań sądowych w pokłosiu niczego
Art. 304. Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie
Dz.U.2017.0.1904 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
§ 1. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym
prokuratora lub Policję. Przepisy art. 148a zamieszczanie danych osób uczestniczących w czynności oraz art. 156a udostępnianie
danych lub oryginałów dokumentów z załącznika adresowego stosuje się odpowiednio.
§ 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa
ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności
do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia,
aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

o wydanie przewłaszczonej rzeczy

Żądam wydania do dnia 13 czerwca 2018r. Komputera typu laptop marki Acer nr
S/N: NXGD4EP013710064E27600 wraz z zasilaczem, będącego środkiem trwałym
Federacji Trybunał Narodowy, bądź dostarczenia mi komputera zastępczego lub
udostępniania codziennie w Prokuraturze Rejonowej pomieszczenia w celu wykonywania
niezbędnej pracy społecznej.

PREZES
Trybunału Narodowego
z siedzibą w Jeleniej Górze
Grzegorz Niedźwiecki
*

Jelenia Góra, dnia 11 czerwca 2018 r.
Grzegorz Niedźwiecki
ul. Działkowicza 19
58 – 506 Jelenia Góra

Prokuratura obiektywna, bezstronna,
nieskorumpowana

ZAWIADOMIENE
O POPEŁNIENIU PRZESTĘPSTWA

Działając w imieniu własnym, niniejszym zawiadamiam o popełnieniu przez reprezentantów FM
„Ligęza” Sp. z o. o. w Jeleniej Górze, ul. Wincentego Pola 28, 58-500 Jelenia Góra oraz umocowanych
przedmiotowo sędziów jeleniogórskich przestępstwa uporczywego nękania polegającego na tym, że:

w okresie od 10 listopada 2008 r. do dnia dzisiejszego w Jeleniej Górze uporczywie mnie nękają upokarzając
w postępowaniach I Co 3259/08, I Co 441/16 niedopuszczalnym sposobem egzekucji w trybie art. 1050
k.p.c., który w świetle wykładni prawa SN III CZP 23/06 nie zasługuje na uwzględnienie, ponieważ
świadczenie niepieniężne zawarte w tytule wykonawczym I C 1062/08 jest czynnością zastępowalną
egzekwowaną wyłącznie w jednie słusznym i dopuszczalnym trybie, art. 1049 k.p.c., co wzbudza u mnie
poczucie zagrożenia oraz istotnie narusza moją godność, bezpieczeństwo i prywatność oraz krzywdzi
materialnie,
tj. o czyn z art. 190 a § 1 k.k.
Jednocześnie wnoszę:
1.

o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodów ze wskazanych w zawiadomieniu akt sprawy.

2.

skierowanie aktu oskarżenia przeciwko osobom winnym stosowania błędu subsumcji,
dręczenia mnie i nieoddalenia wadliwego wniosku wierzyciela.

Uzasadnienie

„Nemo iudex in causa sua
Poplecznictwo Joanny Polikowskiej
Poplecznictwo Joanny Polikowskiej2
Poplecznictwo Joanny Polikowskiej3
Niniejsze pismo jest skargą i zawiadomieniem o przestępstwie uporczywego nękania, nadużycia władzy
oraz niedopełnienia obowiązków rozstrzygnięcia sprawy co do istoty.
Dotyczy II Kp 51/18 – mającego miejsce jedenaście lat uporczywego nękania Grzegorza Niedźwieckiego.

Postanowienie w sprawie II Kp 51/18 doręczone skarżącemu dnia 6 czerwca 2018 r. jest nieważne z mocy
prawa. Jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, z bezstronnością, obiektywizmem i rzetelnością
oraz z ustrojem i normami prawa.
Treść postanowienia była do przewidzenia, bo kto orzekłby inaczej we własnej sprawie. Pani Joanna
Polikowska nadużyła zasady art. 7 k.p.k. Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie.







Joanna Polikowska jest w konflikcie ze skarżącym. Grzegorz Niedźwiecki złożył w dniu 25 kwietnia
2018 r. pozew przeciwko nieetycznej służbistce o naruszenie dóbr osobistych. Bezstronność w danej
sprawie z automatu jest wykluczona.
W dniu 4 czerwca 2018 r. Grzegorz Niedźwiecki złożył ponowny wniosek o wyłączenie dyspozycyjnej
sędziny i wszystkich sędziów jeleniogórskich w sprawie, który nie był brany pod uwagę. Wniosek
spełnia kryteria art. 40 § 1 pkt. 4) k.p.k., art. 41 § 1 k.p.k.
W sądach obu jeleniogórskich instancji, toczy się skarga na przewlekłość postępowania
egzekucyjnego I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16) – jest to fakt i dowód uporczywego nękania.

Pani Polikowska konfabuluje i mataczy. Przytacza orzeczenia nie mające związku ze sprawą, a przemilcza
fakty. Owszem, wierzyciel ma prawo i powinien domagać się realizacji tytułu wykonawczego I C 1062/08, ale
nie robi tego w sposób zasługujący na uwzględnienie.
Jedenaście lat stosujecie w sprawie wbrew wykładni prawa SN III CZP 23/06, sprawdzonej drogi prawnej (SO
Elbląg I Cz 94/13), obowiązującym normom art. 1049 k.p.c., przewlekłość, uporczywe nękanie, wymuszenia
rozbójnicze, znęcanie się, a jak macie interes, to działacie szybciej niż strzała Indianina.
Nie uznajecie faktów, przepisów, wszelkich norm i wszelkich wartości. Wy nie jesteście ludźmi. Jesteście
cyborgami. Nawet Gestapo miało więcej uczuć, skrupułów, szacunku, sumienia i godności.
Prawo do obrony, idea odwołań jest fikcją. Wprowadziliście sobie RODO, żeby cyrki wasze nie ujrzały światła
dziennego.
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/’
---

„Komunikat do pani Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
Niezawisłość nie jest zgodą na prywatność, dowolność, tajemniczość, niejasność,
rozdwojenie jaźni, gangsterstwo, mafijność i uporczywe znęcanie się ze stosowaniem
szczególnego okrucieństwa.
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

„Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać
na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z
przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy państwowej i
służbowej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości”.
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Niezawis%C5%82eniedopatrzenie.pdf

Należy wznowić postępowanie II Cz 675/17 i skierować sędziów SO Sylwię BańkęMrozewską, Beatę Glazar oraz Alicję Izydorczyk na badania psychologiczne, bo wydały
przez roztargnienie niezgodne z prawem orzeczenie.
2018-06-08

Grzegorz Niedźwiecki „Nil””
---

Zarzut uporczywego nękania będzie tak długo aktualny i słuszny, jak długo
funkcjonariusze odwrotnie spełniający rolę, nie uznający konstytucyjnego obowiązku
przestrzegania prawa, będą stosować własne, a nie ustanowione prawo. Tak długo, jak
długo w obiegu prawnym będą funkcjonować przedmiotowe oszustwa sądowe. Tak długo,
jak długo sędziowie nie wznowią i nie oddalą wadliwego wniosku wierzyciela. Wniosek o
wznowienie postępowania, oparty o nowe dowody i okoliczności (informacje publiczne
uzyskane od sądów małopolskich i warmińsko-mazurskich, które tożsamą kwestię
rozstrzygnęły zgodnie z literą prawa w kilka miesięcy i sprawy umarzyły) został złożony.

W załączeniu:
1. Wniosek rodzinny do sądów jeleniogórskich o wyjaśnienie kwestii subsumcji, w oparciu o jaką
wykładnię prawa orzekają sędziowie, prowadząc egzekucję nieetycznie i nieekonomicznie, notabene
egzekucję rodzinną.
2. Pozostałe dowody znajdują się we wskazanych aktach sprawy i otrzymują miejscowe prokuratury
codziennie od pokrzywdzonego pocztą elektroniczną.
*

Jelenia Góra, 2018-06-04
Bożena Niedźwiecka
Wiktoria Niedźwiecka
Paweł Niedźwiecki
58-506 Jelenia Góra
ul. Działkowicza 19

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

Wniosek

Żądamy udzielenia odpowiedzi kiedy konkretnie Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze zakończy
postępowanie egzekucyjne tytułu wykonawczego I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16)
przeciwko mężowi i ojcu dwójki dzieci Grzegorzowi Niedźwieckiemu?

Jest wykładnia prawa SN III CZP 23/06, jest sprawdzona droga prawna (SO Elbląg I Cz 94/13), nie
ma żadnych przeszkód żeby zakończyć to postępowanie.
Sąd zrozumiał już, że popełnił błąd subsumcji, że zobowiązanie tytułu wykonawczego I C 1062/08
jest czynnością zastępowalną i że w odniesieniu do konkretnego świadczenia zawsze właściwy jest
tylko jeden sposób egzekucji.
Mąż jedenaście lat jest wykluczony z życia społecznego, zawodowego i rodzinnego. Działania
sędziów, a raczej brak działań, są działaniami dalece odbiegającymi od godnego traktowania ludzi.
Jako wspólnota rodzinna mamy prawo do takich ocen, nawet dzieci wiedzą, że przepis art. 1049
k.p.c. szybko by tą przewlekłość przerwał. Dajcie nam wreszcie normalnie żyć.
Jakaś etyka, jakaś ekonomika procesowa i jakieś humanitarne metody muszą obowiązywać w tym
kraju. Ponoć Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym,
urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.
Wnosimy o udzielenie nam niezwłocznej odpowiedzi, bo inaczej dojdzie do tragedii.

Osoba uprawniona Bożena Niedźwiecka
Wiktoria Niedźwiecka
Paweł Niedźwiecki

*

Jelenia Góra, dnia 3 maja 2018 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze – I Co
851/18
Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze – II S
6/18
I inni

Wniosek / ostrzeżenie
Żądam:

1. udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w załączonym wniosku, dotyczące rozbieżności w
orzekaniu
2. wznowienia wadliwego postępowania I Co 3259/08
3. uznania skargi na skandaliczną przewlekłość postępowania egzekucyjnego
4. naprawienia szkody jedenastu lat represji

Uzasadnienie
Istoty mieniące się sędziami, wydały w dniu 6 maja 2008 r. wyrok karny bez przyczyny II K 467/07 (fałsz
intelektualny w oparciu o fałsz materialny) z art. 212 § 2 k.k. Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze nie
przeprowadził wstępnej kontroli aktu oskarżenia Mieczysława Ligęzy z dnia 31 maja 2008 r. i nie cofnął
do uzupełnienia braków formalnych, tylko przekazał asesorowi Jarosławowi Staszkiewiczowi do
uruchomienia represji. Świadomych i umyślnych represji, bo celowo wydano niski wyrok, usypiający,
zmielający ostatni protokół rozprawy głównej, zawierający odżegnanie się oskarżyciela od nawiązek i
stanowisko oskarżonego o zastosowanie zasady in dubio pro reo (domniemania niewinności), żeby
kontynuację tortur przeprowadzić na szerszą skalę w postępowaniu cywilnym.
Przeprowadzenie sfingowanego procesu cywilnego I C 1062/08 i wydanie zaocznie w dniu 3 września 2008 r.,
podczas pobytu pozwanego Grzegorza Niedźwieckiego za granicą w pracy przy opiece osób starszych,
wyroku o naruszenie dóbr osobistych, skazującego na 10.000 zł nawiązki na Dom Dziecka Dąbrówka za
pośrednictwem Rotary Club Jelenia Góra, którego skarbnikiem był Mieczysław Ligęza oraz zwrot kosztów
postępowania, plus zobowiązanie opublikowania oświadczenia o określonej treści w mediach publicznych.
Przekręt polegał między innymi na tym, że treść wyroku, ustalenia, wbrew art. 11 k.p.c. (której to
podstawy prawnej nie ujęto), odbiegała od dyspozycji (zakresu) ujętej w wyroku karnym. Tu tzw.
sędziego, rolę grała Junona Gajewska.
W dniu 23 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze (SSO Klara Łukaszewska, SSO Tomasz Skowron,
SSO Waldemar Masłowski) wydał poza rozprawą postanowienie VI Ko 66/15 oddalające wniosek
pełnomocnika procesowego o wznowienie postępowania karnego II K 467/07 – stawiając NICZYM kontrę
ekspertyzie biegłego sądowego podważającej zasadność skazania Grzegorza Niedźwieckiego. Ekspertyza
biegłego sądowego w zakresie informatyki i technologii internetowych Mariusza Czarneckiego BDW
CUNSULTING ze Szczecina z dnia 13 kwietnia 2015 r., podważyła wiarygodność dowodu oskarżyciela
prywatnego (k. 8 akt sprawy II K 467/07) i zasadność skazania Grzegorza Niedźwieckiego z art. 212 § 2 k.k.
Sąd zignorował prywatną ekspertyzę, nie przeciwstawiając ekspertyzy alternatywnej.
W dniu 28 września 2017 r. zapadło postanowienie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze II Wydział Cywilny
Odwoławczy, sygn. akt II Cz 675/17, oddalające zażalenie Grzegorza Niedźwieckiego na nałożenie
bezpodstawnej grzywny, bo w trybie niedopuszczalnym (art. 1050 k.p.c.). Tylko analfabeta nieumiejący czytać
ze zrozumieniem uchwały SN III CZP 23/06 mógł wydać takie z rozdwojeniem jaźni (jestem za, a jednocześnie
przeciw) orzeczenie. Sylwia Bańka-Mrozewska, Beata Glazar, Alicja Izydorczyk pogwałciły autorytet
Sędziów Sądu Najwyższego – Jacka Gudowskiego, Teresy Bielskiej-Sobkowicz, Zbigniewa Strus
przekłamując uchwałę SN z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06. To nie była pomyłka, czy swobodna
ocena, tylko umyślne zamknięcie drogi sądowej (procesowej), instancyjnej, do orzeczenia prawidłowego,
uczciwego. To jest właśnie niedopełnienie obowiązku sędziów drugiej instancji, podjęcia realnego nadzoru,
kontroli instancyjnej, jak uczynił to Sąd Okręgowy w Tarnowie w postępowaniu I Cz 44/06, przeprowadzonym w

oparciu o zagadnienie prawne SN III CZP 23/06. To jest dodatkowa okoliczność wskazująca zasadność skargi na

przewlekłość postępowania egzekucyjnego.
Postępowania egzekucyjnego nie wszczęto w dniu 17 lutego 2016 roku, czy nawet w dniu 26 listopada 2015
roku, kiedy to wierzyciel złożył ponowny wniosek o wezwanie dłużnika do wykonania czynności (art. 1049
k.p.c.), a który pozorni sędziowie naruszając zasady dyspozycyjności przerobili na starcie z sygn. I Co
3259/08 na I Co 441/16 i wypaczyli jego literalną treść, tylko w dniu 10 listopada 2008 roku, kiedy to wierzyciel
uruchomił egzekucję tytułu wykonawczego I C 1062/08. Przewlekłość trwa jedenaście lat (dokładnie 3650
dni).
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze (czytaj sędziowie), nadużyli zasady dyspozycyjności wielokrotnie.
Postępowanie II Cz 675/17 w związku z I Co 441/16 SR, było w świetle prawa bezpodstawne, ponieważ
wierzyciel przerwał na przestrzeni 1.02.2010 – 18.01.2013 dokonanie czynności potrzebnej do dalszego
prowadzenia postępowania egzekucyjnego I Co 3259/08 i egzekucję tytułu wykonawczego I C 1062/08
należało umorzyć w całości z urzędu na podstawie art. 824 § 1 pkt. 4) k.p.c. Droga sądowa rozpatrzenia
ponownego wniosku wierzyciela była niedopuszczalna.
Kolejna przerwa, to jest zapowietrzenie się rzekomych sędziów, niezamienienia grzywny 2.000 zł z
postępowania I Co 441/16 na cztery dni aresztu. Grzegorz Niedźwiecki nie wykonał narzuconego mu
zobowiązania, a prawo nakłada obligatoryjny obowiązek zamienienia „grzywny” na areszt. Ta obstrukcja trwa
rok czasu. To tylko skrót tych manewrów (o kradzieży komputera organizacji społecznej i zakłócaniu miru
domowego nie wspomnę) ludzi, którzy powinni siedzieć w więzieniu, a nie osądzać innych.
Współudziałowcy w represjach (SSO Piotr Gregier, SSO Beata Glazar, SSO Alicja Izydorczyk, SSO Urszula
Wiewióra), migają się od uznania skargi na przewlekłość postępowania (II S 11/16, II S 22/16, II S 8/17, II S
16/17, II S 22/17, II S 6/18), nie biorąc pod uwagą związku przyczynowo-skutkowego, zasady winy i
obowiązku przestrzegania prawa.
Ostrzeżenie
W przypadku nie uszanowania zasad współżycia społecznego i w dalszym ciągu nie stosowania
ustanowionego prawa, ignorowania podmiotu, posługiwania się bolszewickimi metodami, ostrzegam, że:


podejmę strajk głodowy przed Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze. Będę siedział na schodach sądu
bez jedzenia i picia tak długo, aż rozstrzygniecie, wylegitymizujecie istotę rzeczy, materię prawną, lub
aż zejdę. Mieliście jedenaście lat czasu na „uszanowanie godności ludzkiej”, to będziecie musieli
znaleźć czas na rzeczowe, fundamentalne wyjaśnienie zagadnienia prawnego.

Skoro moje dzieci nie mogą mieć ojca, to państwo będzie je żywić. Opinia publiczna skróci moje cierpienia,
wymusi na was uczciwe działania, obowiązek przestrzegania prawa.
I proszę nie świrować z drogą procesową, bo wy jej nie uznajecie. Wy nie jesteście ludźmi. Mataczycie
jedenaście lat. Kradniecie życie ludziom. Czas molestowania moralnego się kończy.
Dyspozycje ujęte w petitum i naprawienie szkody w trybie art. 363 § 1 k.c., winno nastąpić w terminie jednego
miesiąca.

Ad vocem
Sędziowie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze śmieją pisać w postanowieniu II S 6/18 z dnia 18 kwietnia
2018 r., że na długość tego postępowania ma wyłącznie wpływ jego zachowanie, polegające na uchylaniu się
od wykonania prawomocnego wyroku sądowego, zgodnie z wnioskiem wierzyciela (mylnie wniosek czytając i
zapominając o tym, że podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy – art. 776 k.p.c.).
Sędziowie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze śmieją pisać w postanowieniu II S 6/18 z dnia 18 kwietnia
2018 r., że Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze w postanowieniach /II S 11/16, II S 22/16, II S 8/17, II S 16/17, II S
22/17, II S 6/18/ konsekwentnie także wyrażał POGLĄD, że w trybie skargi nie podlegają ocenie
rozstrzygnięcia, które w sprawie ZAPADAJĄ, co wyklucza badanie, czy wniosek wierzyciela powinien być
rozpoznany na podstawie art. 1049 k.p.c. czy w oparciu o przepis z art. 1050 k.p.c., BEZ WZGLĘDU NA
PREZENTOWANE W TYM ZAKRESIE PRZEZ SKARŻĄCEGO STANOWISKO (zapominając o wykładni
prawa - SN III CZP 23/06).

Prawda jest taka.
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze nie przeprowadził ani od 10 listopada 2008 r. rzeczowej analizy w
postępowaniu I Co 3259/08 (dłużnik nie był wtajemniczony w tok postępowania), ani w kwietniu 2017 r. (II Cz
233/17), ani we wrześniu 2017 r. (II Cz 675/17) nie przeprowadził uczciwej kontroli instancyjnej. Nie podważył
uwzględnienia przez sąd pierwszej instancji wskazanego przez wierzyciela niewłaściwego sposobu egzekucji.
Sąd Okręgowy zaniechał takich czynności jak Sąd Okręgowy w Tarnowie (I Cz 44/06 w oparciu o
uchwałę SN III CZP 23/06), czynności nadzorczych. Nie powziął nie tylko poważnych wątpliwości, ale nie
ustosunkował się zgodnie z literą prawa do zarzutów dłużnika W TOKU POSTĘPOWANIA.
Kto tu się od czego UCHYLAŁ? Kto POMIJAŁ OBOWIĄZKI? Kto tu NIE BADAŁ ISTOTY RZECZY W TOKU
POSTĘPOWANIA? Kto NIE OCENIAŁ ROZSTRZYGNIĘCIA? Kto UPRAWOMOCNIAŁ OSZUSTWA?
Nie czyniliście tego w toku postępowania i nie czynicie obecnie, macie obowiązek to dopełnić. Na długość
tego postępowania ma wyłącznie wpływ poplecznictwo, bezczynność, ucieczka od istoty rzeczy,
akceptacja zła i tuszowanie nadużyć. Dla was nie podlegają ocenie rozstrzygnięcia w toku postępowania i w
trybie zażaleń. Gracie idiotów. Macie obowiązek wznowić te niedopatrzenia i postąpić tak jak sądy warmińskomazurskie (SO Elbląg I Cz 94/13), bo tak wam prawo nakazuje (art. 2, 7, 32, 42, 45 i 83 konstytucji). Jest
obowiązek przestrzegania prawa. Niedopełniliście obowiązku.
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

Bez zastosowania środków obrony koniecznej, nigdy tej sprawy nie zakończycie. Zachowacie się
standardowo. Wierzyciel złoży ponowny wniosek o wezwanie dłużnika do wykonania czynności facere tytułu
wykonawczego I C 1062/08 (w myśl art. 1049 k.p.c.), Sąd Rejonowy wbrew oczywistym faktom i ustawie, z
pogwałceniem zasady dyspozycyjności, zignorowaniem bądź wypaczeniem wykładni SN III CZP 23/06 i
naruszeniem zasady swobodnej oceny dowodów (art. 233 § 1 k.p.c.), uruchomi postępowanie w trybie art.
1050 k.p.c. jako czynność niezastępowalna. Popełni po raz kolejny nadużycia prawa podmiotowego (art. 5
k.c.) i zastosuje sposób egzekucji najbardziej uciążliwy dla dłużnika (naruszy art. 799 § 1 k.p.c.), nie mówiąc o
fakcie zastosowania przepisu niezasługującego na uwzględnienie i zastosowanie. Postąpią tak cynicznie,

żeby zabrać pokrzywdzonemu ostatnią okoliczność prawną wznowienia postępowania egzekucyjnego. Gdzie
w tym wszystkim jest normalność, gdzie człowieczeństwo?

Sąd Okręgowy, jako druga instancja, utrzyma w mocy postanowienie sądu pierwszej instancji, uzasadniając to
tym, że PODZIELA POGLĄDY sądu pierwszej instancji. Uprawomocni oszustwo, gwałcąc literę prawa, fakty,
etykę, ekonomikę i przepisy art. 2, 7, 32, 42, 45 i 83 konstytucji. Nie wyłączą się z postępowania, bo są
OBIEKTYWNI i właściwość miejscowa im nie pozwala…
W przypadku skargi, Sąd Okręgowy stwierdzi, że sprawę należało rozstrzygnąć w toku instancji, że w trybie
skargi nie podlegają ocenie rozstrzygnięcia, które w sprawie ZAPADAJĄ, a funkcjonariusze MS, PK powiedzą,
że sądy są niezawisłe…

Panie Prezesie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. W sytuacji żywotności u Pana podopiecznych PRLowskiej maksymy Dajcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie, zbytecznym jest korzystanie ze środka
odwoławczego. Prawo do obrony staje się bowiem fikcją. W Jeleniej Górze obowiązuje prawo zwyczajowe, a
nie ustanowione. Tomasza Komendy zwyczaju niestety. Przy akceptacji wierchuszki.

Sprawa jest do załatwienia w pięć minut, wzorcowo (SO Elbląg I Cz 94/13). Wystarczy chcieć, być sędzią i
człowiekiem.

Możecie nie wznawiać niedoróbek prawnych, ale za złośliwość i dyktaturę, co pół roku musicie płacić.
Albo wykończyć mnie szybciej. Nie zrobicie tej zbrodni za zamkniętymi drzwiami…

Grzegorz Niedźwiecki – żywy człowiek

Prawda obiektywna (samowola władzy, art. 231 § 2 k.k., art. 271 § 3
k.k.)
Żądanie
Sąd ma obowiązek dopełnić tego, czego zaniechał w postępowaniu procesowym. Wznowić
postępowanie I Co 3259/08, które przeprowadzono niewszechstronnie, nierzetelnie, niewyczerpująco,
stronniczo i rozstrzygnąć sprawę w oparciu o zagadnienie prawne. Musi wyjaśnić istotę rzeczy – jakiemu
trybowi podlega egzekucja świadczeń niepieniężnych ujęta w tytule wykonawczym I C 1062/08. Sąd winien
uszanować uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06 i oddalić wniosek wierzyciela
zwracając mu tytuł wykonawczy, bądź skierować w trybie art. 390 k.p.c. zagadnienie prawne do

rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu w składzie siedmiu sędziów. Tą drugą opcję, winien przeprowadzić sąd
drugiej instancji (tak jak uczynił to Sąd Okręgowy w Tarnowie w postępowaniu I Cz 44/06 powziąwszy
poważne wątpliwości co do uznania przez sąd pierwszej instancji sposobu egzekucji niematerialnej jako
czynność niezastępowalna podlegająca art.1050 k.p.c.), w przypadku nie zachowania się tak przez Sąd
Rejonowy w Jeleniej Górze jak Sąd Rejonowy w Ostródzie (I Co 2801/12), który oddalił wniosek wierzyciela
wskazujący niewłaściwy sposób egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c., niezasługujący na uwzględnienie. O tym,
że Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika
oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c.
stanowi wykładnia prawa SN III CZP 23/06. Sąd ma obowiązek orzekać w oparciu o właściwe przepisy, o
jednolicie ustanowiony porządek prawny. Ma uszanować podmiot, równość wobec prawa i literę. Prawa nie
można dowolnie stosować, nie jest własnością prywatną, nie należy do sędziów, tylko do wszystkich
obywateli, do wspólnoty, do Rzeczpospolitej Polskiej i należy je jednolicie stosować. Przyczyną pata jest „błąd
subsumcji”, a skutkiem przewlekłość postępowania egzekucyjnego. Żądam na podstawie art. 363 k.c. w zw. z
art. 415 k.c. naprawienia szkody, poprzez rozpoznanie sprawy zgodnie z prawem, tak jak uczyniły to
wskazane wyżej podmioty i zadośćuczynienie za nieuzasadnioną przewlekłość. Przewlekłość postępowania
egzekucyjnego jest wyłącznie winą jeleniogórskich funkcjonariuszy, nadużywających władzy, niezawisłości,
nieuznających ustanowionego prawa, mataczących prawem procesowym i stosujących mafijne zasady. Macie
dwa wyjścia. Albo naprawić oszustwo, albo zostać dożywotnim zbrodniarzem stalinowskim i kiedyś za to
odpowiedzieć, bo znajdzie się uczciwe CBA. Polecą głowy.
Związek przyczynowo-skutkowy to relacja dwóch zjawisk w stosunku do siebie, polegająca na tym, że jedno
z nich jest przyczyną, a drugie skutkiem.
Sąd jest od rozwiązywania problemów, a komplikuje. Kim są zatem sędziowie? Komplikatorami.

Wnoszę o udzielenie odpowiedzi od „demokratycznego” Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze na następujące
pytanie:
Dlaczego sądy małopolskie dociekając istoty rzeczy rozstrzygnęły postępowanie egzekucyjne w trybie
art. 1049 k.p.c. w czternaście miesięcy, sądy warmińsko-mazurskie mając już wykładnię prawa
rozstrzygnęły bliźniacze postępowanie egzekucyjne w trybie art. 1049 k.p.c. w dwa miesiące, a sądy
dolnośląskie tożsamą egzekucję nie chcą jedenasty rok rozstrzygnąć, używając z naruszeniem
uchwały SN III CZP 23/06 niezasługującego na uwzględnienie art. 1050 k.p.c.? Gdzie w tym wszystkim
jest porządek prawny?
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/
Jest droga do zakończenia tego spektaklu. Nie ma woli funkcjonariuszy (art. 296 § 3 k.k.)

Jelenia Góra, dnia 3 maja 2018 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul, Działkowicza 19, Tel. 791830093

*

*

Jelenia Góra, dnia 16 maja 2018 r.
Grzegorz Niedźwiecki
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Sąd właściwy
za pośrednictwem
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Wniosek
o wyłączenie SSR Joanny Polikowskiej, SSR Beaty Chojnackiej Kucharskiej, SSR Grzegorza Stupnickiego
oraz wszystkich ujętych w rejestrze Sądu sędziów Sądu Rejonowego JG od orzekania w/s rozpoznania
zażalenia na umorzenie dochodzenia w kwestii mającego jedenaście lat miejsce oczywistego uporczywego
nękania. Postępowanie II Kp 51/18.

Uzasadnienie
Postanowienie z dnia 9 maja 2018 r. jest nieważne z mocy prawa, zostało wydane z naruszeniem art. 7 k.p.k.
oraz art. 41 § 1 k.p.k.
Nemo iudex in causa sua – nikt nie może być sędzią we własnej sprawie
Pani Joanna Polkowska naruszyła art. 361 § 1 k.p.k.
Przeciwko Joannie Polkowskiej wytoczyłem proces cywilny o naruszenie dóbr osobistych. Jesteśmy w
konflikcie. Trudno sobie wyobrazić, że przeciwnik procesowy będzie bezstronny.
Beata Chojnacka Kucharska oraz Grzegorz Stupnicki są wraz z zorganizowaną grupą, na doręczonej
wcześniej liście współczesnych Marii Gurowskich Sand i Fajg Mindla uczestniczącej w tej obstrukcji, w tym
szczególnym znęcaniu się.
Załączam wykaz przestępstw, jakich dopuściliście się i dopuszczacie w dalszym ciągu w poczuciu
bezkarności.
Od jedenastu lat sędziowie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, wspólnie i w porozumieniu z sędziami Sądu
Okręgowego w Jeleniej Górze oraz Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, nie tylko uporczywie nękają mnie (vide
uchwała SN III CZP 23/06) i stosują wymuszenia rozbójnicze, ale szczególnie znęcają się nade mną i moją
rodziną. Są złośliwą stroną w przedmiotowej sprawie. Tylko cyniczny kłamca może powiedzieć, że nie
zachodzą przesłanki z art. 41 § 1 k.p.k. do wyłączenia złoczyńców z postępowania i że będą oni bezstronni.

Uprzyjemnię wam to znęcanie się. W dniu 4 czerwca 2018 r. podejmę radykalny protest głodowy przed SO w
celu skrócenia sobie i mojej rodzinie cierpień oraz zaoszczędzenia nadużyć gospodarczych, jakich
dopuszczają się od jedenastu lat socjopaci.
Na poniższe pytanie procesowe będziecie musieli do dnia 4 czerwca br. merytorycznie odpowiedzieć, albo
będziecie mieli trupa.
Dlaczego sądy małopolskie dociekając istoty rzeczy rozstrzygnęły postępowanie egzekucyjne w trybie
art. 1049 k.p.c. w czternaście miesięcy, sądy warmińsko-mazurskie mając już wykładnię prawa
rozstrzygnęły bliźniacze postępowanie egzekucyjne w trybie art. 1049 k.p.c. w dwa miesiące, a sądy
dolnośląskie tożsamą egzekucję nie chcą jedenasty rok rozstrzygnąć, używając z naruszeniem
uchwały SN III CZP 23/06 niezasługującego na uwzględnienie art. 1050 k.p.c.? Gdzie w tym wszystkim
jest obowiązujący porządek prawny?
Zgodnie z uzasadnieniem uchwały Sądu Najwyższego:
Wierzyciel nie ma możliwości wyboru sposobu egzekucji, w odniesieniu bowiem do konkretnego świadczenia
w zasadzie zawsze właściwy jest tylko jeden sposób egzekucji i on powinien zostać wskazany we
wniosku (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 1988 r., III CRN 429/88, OSNCP 1991, nr
1, poz. 11).
Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika
oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c.
Sądy małopolskie rozwikłały tą wątpliwość w czternaście miesięcy zwracając się do Sądu Najwyższego o
rozstrzygnięcie zagadnienia, sądy warmińsko-mazurskie opierając się już o tą wykładnię prawa rozstrzygnęły
sprawę w dwa miesiące, a sądy jeleniogórskie ignorując fakty i literą prawa, stosując własne prawo, znęcają
się nade mną jedenaście lat. Ta oczywistość sytuacji jasno wskazuje, że uporczywe nękanie mnie przez was,
to zdecydowanie zbyty delikatne określenie.
W załączeniu orzeczenia sędziów, którzy są sędziami w prawdziwym tego słowa znaczeniu i rozstrzygnęli
przedmiotowe zagadnienie we właściwym trybie (art. 1049 k.p.c.) w kilka miesięcy, a nie bolszewickimi
bestiami, które nie uznają jedenaście lat kwalifikacji prawnej i zasad współżycia społecznego.
Jest tylko jeden właściwy sposób egzekucji. Jest nim art. 1049 k.p.c., bo jest to czynność
zastępowalna. Sądy małopolskie i warmińsko-mazurskie to szybko zrozumiały, a jeleniogórskie
jedenaście lat zachowują się jak imbecyle. To nie jest uporczywe nękanie? A co to jest. Masaż
erotyczny?
Wy nie jesteście mafią. Mafia ma pewne zasady. Wy nie macie żadnych zasad.
Nie macie prawa uczestniczyć w tej bolszewickiej parodii prawa. Wy nie macie czegoś takiego jak godność i
sumienie. Nawet białych rękawiczek nie zakładacie. Kradniecie komputery organizacji pozarządowej w celu
zastraszenia, niczym NKWD. Prokuratura lokalna koteryjnie umorzyła dochodzenie w/s stalkingu. Znajdzie się
na was prokurator…
Członek Amnesty International
Grzegorz Niedźwiecki

*

Jelenia Góra, dnia 27 kwietnia 2018 r.
Grzegorz Niedźwiecki
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra
PESEL 61072301251

Sygn. akt I Co 441/16

Sąd właściwy
za pośrednictwem
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

SKARGA
na przewlekłość postępowania przed Sądem

Na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 3 pkt. 7 ustawy z dn. 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie
prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki wnoszę o:
1. stwierdzenie, że w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w Jeleniej Górze w sprawie pod
sygnaturą I Co 441/16 przeciwko Grzegorzowi Niedźwieckiemu doszło do przewlekłości
postępowania.
2. zasądzenie od Skarbu Państwa kwoty 20.000,- PLN /słownie: dwadzieścia tysięcy złotych/ na
podstawie art. 12 ust. 4 w/w ustawy.
3. Zasądzenie od Skarbu Państwa – Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze kosztów tego postępowania.

Uzasadnienie

Celem postępowania egzekucyjnego jest realizacja tytułu wykonawczego.
Sąd ma obowiązek rozpatrzyć sprawę co do istoty, wyjaśnić przyczyny zastoju i ustalić faktycznie winnego.

Postanowienie z dnia 18 kwietnia 2018 r., sygn. akt II S 6/18 zostało wydane z naruszeniem art. 2.2 o skardze
oraz kryteriów art. 9 ustawy o skardze… Skarga spełniała i spełnia wymogi określone ustawą (art. 2 ust. 1 i 2,
art. 3 pkt. 5, art. 6 ust. 1 i 2 pkt. 2) ustawy).
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze nie musi być trzecią instancją, nie musi wyręczać strony pozwanej, od ich
obowiązku. Musi jednak otrzymać odpowiedź na skargę, jaką wykładnią prawa oskarżony się kierował
rozstrzygając zagadnienie prawne i przedstawić ją powodowi. Tego nie mamy.
Tylko gestapo zmuszało ludzi do poświadczenia nieprawdy i czynów niezgodnych z przepisami prawa
karabinem, czy wyrywaniem paznokci.
Sędziowie Piotr Gregier, Alicja Izydorczyk, Urszula Wiewióra z oczywistych względów (są stroną) niedopełnili
obowiązku i poświadczyli nieprawdę. Składanie zawiadomienia o przestępstwie mija się oczywiście z celem w
tym skorumpowanym państwie. Może kiedyś staniecie przed prawdziwym sądem.
Ja nie uchylam się od obowiązku wykonania zobowiązania sądowego ujętego w tytule wykonawczym I C
1062/08, ale jeśli zostanę wezwany zgodnie z literą prawa. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze wszczął egzekucję
niezgodnie z przepisami prawa i nie ja mam obowiązek to udowodnić (choć udowodniłem – podstawą
egzekucji jest tytuł wykonawczy), tylko dochodzący roszczenia. Ciężar dowodu się kłania.
Pomijając nawet zasady etyki, które są obce „sprawiedliwym”, nie ma winy z mojej strony w przewlekłości
postępowania I Co 441/16 (wszczętego jako drugi etap 26 listopada 2015 r.). Proszę mnie zamknąć do
więzienia, jeśli macie taki kaprys, ja zadeklarowałem się, że za areszt zapłacę. Zamknąć na 4, 4, 4, 4, 27, 27,
30, 86 dni jak Maksymiliana Marie Kolbe i posprzątać. Czemu dwa lata nie zamieniacie grzywny 2.000 zł na
cztery dni aresztu? Ja chcę odpękać za „zło”, tak jak prawo to przewiduje.
Nie ja przewlekam postępowania. Kłania się zagadnienie, co było pierwsze, jako czy kura. Dylemat
przyczynowo-skutkowy. Sąd Rejonowy zaniechał wyjaśnienia istoty rzeczy, rozstrzygnięcia zagadnienia
prawnego, a Sąd Okręgowy uprawia poplecznictwo. Kura była pierwsza. Najpierw trzeba wyleczyć przyczynę,
będzie zdrowy skutek. Skutkiem przewlekłości jest niekierowanie się literą prawa. Żądam informacji od
obstrukcyjnego sądu, jaką wykładnią prawa, w zgodzie z art. 32 konstytucji, kierował się nie oddalając wniosku
wierzyciela o wszczęcie egzekucji w postępowaniu I Co 3259/08, uznając w przeciwieństwie do moralnych
sądów świadczenie niepieniężne jako czynność niezastępowalną? O dalszych naruszeniach zasady
dyspozycyjności już nie wspomnę.

Żądam odpowiedzi od „demokratycznego” Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze:
Dlaczego sądy małopolskie dociekając istoty rzeczy rozstrzygnęły postępowanie egzekucyjne w
czternaście miesięcy, sądy warmińsko-mazurskie mając już wykładnię prawa rozstrzygnęły bliźniacze
postępowanie egzekucyjne w dwa miesiące, a sądy dolnośląskie tożsamą egzekucję nie chcą
jedenasty rok rozstrzygnąć, nie uznając uchwały SN III CZP 23/06? Gdzie w tym wszystkim jest
porządek prawny? Wnoszę o udzielenie odpowiedzi.
To są przytoczone okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie (art. 2.2 pkt. 2) ustawy). Wskazanie
zasad ładu procesowego, jaki powinien obowiązywać wszystkich. Okoliczność, jakiej nie wykazała strona
pozwana. Sąd Rejonowy nie usprawiedliwił prawnie swojej obstrukcji, swojego stanowiska (vide art. 2.2
ustawy - …rozstrzygniętych w niej zagadnień). Dopiero jak otrzyma legitymizacyjną odpowiedź Sąd

Okręgowy w Jeleniej Górze, to będzie mógł powiedzieć, że wypełnił przesłanki art. 2.2 ustawy o skardze i
merytorycznie orzec w kwestii zasadności, czy niezasadności przewlekłości postępowania egzekucyjnego.
Sąd Okręgowy pomylił dawcę i biorcę. Na dzień dzisiejszy sprawa jest niedokończona, niejasna,
sfuszerowana. Braki formalne ma Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, a Sąd Okręgowy… wiemy czym się kieruje.
Na długość tego postępowania ma wyłączny wpływ zachowanie, a raczej brak zachowania Sądu
Rejonowego w Jeleniej Górze (por. art. 2 ust. 2 ustawy). Apatia, ignorancja i wchodzenie w rolę
ustawodawcy. Obraza przepisów prawa procesowego art. 1049 k.p.c. i zasad współżycia społecznego,
działania organów państwa (art. 5 k.c., art. 2, 7, 83 konstytucji).

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze naruszył przepisy ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do
rozpoznania sprawy w /…/ postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, w szczególności:






Art. 1 ust. 2, który mówi: Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio, gdy na skutek działania lub
bezczynności sądu /…/ doszło do naruszenia prawa strony do przeprowadzenia i zakończenia
bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy egzekucyjnej, oraz
Art.. 2 ust. 2, który brzmi: Dla stwierdzenia, czy w sprawie doszło do przewlekłości
postępowania, należy w szczególności ocenić terminowość i prawidłowość czynności
podjętych przez sąd w celu wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie /…/
lub czynności podjętych przez sąd /…/ w celu przeprowadzenia i zakończenia sprawy
egzekucyjnej albo innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego. Dokonując tej
oceny, uwzględnia się łączny dotychczasowy czas postępowania od jego wszczęcia do chwili
rozpoznania skargi, niezależnie od tego, na jakim etapie skarga została wniesiona, a także
charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony, która
wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień…
Art. 6. Elementy skargi
1. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego.
2. Skarga powinna ponadto zawierać:
1) żądanie stwierdzenia przewlekłości postępowania w sprawie, której skarga dotyczy;
2) przytoczenie okoliczności uzasadniających żądanie.
3. Skarga może zawierać żądanie wydania sądowi rozpoznającemu sprawę albo prokuratorowi
prowadzącemu lub nadzorującemu postępowanie przygotowawcze zalecenia podjęcia w
wyznaczonym terminie odpowiednich czynności oraz zasądzenia odpowiedniej sumy
pieniężnej, o której mowa w art. 12 rodzaje orzeczeń, przesłanki przyznania sumy pieniężnej
ust. 4.



Art. 9. Odrzucenie skargi
1. Skargę niespełniającą wymagań przewidzianych w art. 6 elementy skargi ust. 2 sąd
właściwy do jej rozpoznania odrzuca bez wzywania do uzupełnienia braków.
2. Sąd odrzuca skargę wniesioną przez nieuprawnionego albo niedopuszczalną na podstawie
art. 14 przesłanki wystąpienia z ponowną skargą ust. 1.

Skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego spełniała i spełnia wymogi przewidziane w art. 6
elementy skargi ust. 2 pkt. 2) ustawy.
W związku z powyższym wnoszę jak w petitum, o uznanie skargi za zasadną i ukaranie winnych
niewyjaśnienia istoty rzeczy, nierozstrzygnięcia zagadnienia prawnego, fundamentu egzekucji. To należy do
obowiązków sądu.
Sąd orzeka w oparciu o trzy rzeczy, dowody, przepisy i sumienie…
Etapy stosowania prawa
1. Ustalenie stanu faktycznego, czyli zebranie materiału dowodowego o faktach, z którymi mają być
wiązane skutki prawne;
2. Odpowiedź na pytanie, czy i jakie przepisy i ewentualnie zawarte w nich normy odnoszą się do
ustalonego stanu faktycznego;
3. Interpretacja obowiązujących przepisów prawnych w celu ustalenia znaczenia normy prawnej;
4. Subsumpcja, czyli podciągnięcie ocenianego stanu faktycznego pod sformułowaną w wyniku wykładni
normę prawną.
5. Podjęcie decyzji lub wydanie orzeczenia sądowego.
Zważyć należy, iż postępowanie egzekucyjne prowadzi sąd (komornik), na wniosek wierzyciela, a nie dłużnik.
Dłużnik nie ma wpływu na tok (stadia) postępowania i sposób prowadzenia egzekucji. Dłużnik nie hamuje
postępowania. Sąd rozdaje karty.
Ja, jako Grzegorz Niedźwiecki, nie naruszam ustawy o skardze na przewlekłość postępowania (nie mnie ona
dotyczy), nie blokuję możliwości pójścia do więzienia na pół roku. Oddam samochód, ale chcę w końcu godnie
żyć, a nie dożywotnio być pozbawionym pracy za granicą i mieć zerwane więzi rodzinne. Sądy małopolskie i
warmińsko-mazurskie rozstrzygnęły egzekucję rzeczowo, jednoznacznie w kilka, kilkanaście miesięcy, a sądy
jeleniogórskie mają zatwardzenie jedenaście lat.
Sąd Rejonowy w Bochni, pouczony o błędach, dostosował się do orzeczeń sądów wyższych instancji i rozpatrzył
postępowaniem I Co 508/06 wniosek wierzycielki we właściwym trybie, art. 1049 k.p.c., próbując wcześniej (I Co 563/05)
tak jak sądy jeleniogórskie rozpatrzyć sprawę w niewłaściwym trybie art. 1050 k.p.c.
Wniosek natomiast wierzyciela z Ostródy wskazujący sposób egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c., nie zasługujący na
uwzględnienie, Sąd Rejonowy w Ostródzie (I Co 2801/12) oddalił, a w dniu 28 lutego 2013 r. Sąd Okręgowy w Elblągu
postanowieniem I Cz 94/13 oddalił zażalenie wierzyciela z mocy art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., przytaczając
uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06. Można? Można, a nawet należy.

To są przytoczone okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie (art. 2.2 pkt. 2) ustawy). Wskazanie
zasad ładu procesowego, jaki powinien obowiązywać wszystkich. Okoliczność, jakiej nie wykazała strona
pozwana. Sąd Rejonowy nie usprawiedliwił prawnie swojej obstrukcji, swojego stanowiska (vide art. 2.2
ustawy - …rozstrzygniętych w niej zagadnień).
Wiecie czemu odrzucacie skargę na przewlekłość postępowania egzekucyjnego? Bo nadużywacie swobody,
macie umaczane palce w tej obstrukcji. Nie powinniście w ogóle w tej sprawie orzekać, albo skarga powinna
was dotyczyć. Nie uznajecie prawa, traktujecie Jelenią Górę jak enklawę.
Przytoczone okoliczności nie są ogólne, tylko szczególne. Mam prawo wiedzieć czym kieruje się Sąd
Rejonowy w Jeleniej Górze, że nie potrafi tak jak sądy małopolskie i warmińsko-mazurskie rozstrzygnąć

postępowania egzekucyjnego w dwa miesiące zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006
roku, III CZP 23/06, w trybie art. 1049 k.p.c., tylko stosuje jedenaście lat reliktowy przepis art.1050 k.p.c.,
przewidziany w wyjątkowych wypadkach do egzekucji czynności niezastępowalnych? A może nie mam prawa
do konkretów, może jestem przedmiotem? Sąd Rejonowy zaniechał rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego,
wyjaśnienia istoty rzeczy, a Sąd Okręgowy zaniechał takich czynności jak Sąd Okręgowy w Tarnowie,
czynności nadzorczych. Sąd Rejonowy podjął czynności wadliwie i trwa z uporem maniaka w błędzie, co
skutkuje jedenastoletnią absencją w pracy skarżącego za granicą, bo musi być dyspozycyjny na wezwania
sądu. Sąd Okręgowy ma w tym niestety niegodny współudział. To jest dyktatura, samowola i nadużycie
władzy. Pytacie w którym miejscu doszło do uchybienia? Proszę zajrzeć do akt sprawy I Co 3259/08 (vide art.
2.2 ustawy o skardze - … Dokonując tej oceny, uwzględnia się łączny dotychczasowy czas
postępowania od jego wszczęcia do chwili rozpoznania skargi, niezależnie od tego, na jakim etapie
skarga została wniesiona) i stwierdzić w którym dniu Sąd Rejonowy popełnił błąd subsumcji uznając wniosek
wierzyciela z dnia 10 listopada 2008 r. o wszczęcie egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c. za zasługujący na
uwzględnienie. Potem proszę zajrzeć do postępowania kolegów w sprawie II Cz 675/17, którzy orzekli z
rozdwojeniem jaźni. Potem proszę zajrzeć do postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 9 listopada 2016 r.
wzywającego dłużnika do wykonania czynności „niezastępowalnej”, mylnie interpretując wniosek wierzyciela z
dnia 26 listopada 2015 r., wypaczając zasady dyspozycyjności. Gdzie błędy? Od 6 maja 2008 r. na każdym
kroku. Macie chorą zasadę. Jak się da ciała, to się powiela fałsz, bo kłamstwa to wasze credo i kłamstwa
zmieniać nie wolno…

Te przytoczone okoliczności uzasadniają żądanie uznania skargi na przewlekłość za zasadną. Chyba, że
Jelenia Góra wykaże się odmienną wykładnią prawa. Tą kwestię trzeba wyjaśnić (por. art. 2.2 ustawy o
skardze). Proszę korzystać z takich norm prawnych jakie pozwalają sądowi na realizację barbarzyństwa, ale
nie przewlekać upokarzania i tortur w nieskończoność. Zgodnie z Art. 40. Konstytucji Nikt nie może być
poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu. Zakazuje się
stosowania kar cielesnych. Równie dobrze mogliście napisać, że przewlekłość jest wyłącznie z mojej winy, bo
nie kupiłem sędziom papieru i tuszu do drukarki, albo że nie rozstrzygnąłem istoty sprawy za nich w toku
postępowania. Że jestem winny braku oględzin i nie wykonania etapów stosowania prawa. Jutro napiszecie, że
mam umyć wszystkim sędziom auta, bo jak nie to zrobicie strajk.

Na koniec dodam, ze czym innym jest ustawa o skardze na przewlekłość postępowania, a czym innym
postępowanie egzekucyjne w trybie kodeksu postępowania cywilnego. Przepisy szczególne o egzekucji jasno
precyzują sankcje i nie można wychodzić poza te ramy, a tym bardziej podwójnie karać (ne bis in idem). I
Odwrotnie. W ustawie o skardze na przewlekłość postępowania nie ma zapisu, że sankcje egzekucyjne wiążą
sąd w postępowaniu o skardze na przewlekłość (tak jak w art. 11 k.p.c.). Retoryka i dowolność nie jest literą
prawa. Gdyby prawo dopuszczało taką możliwość, to sąd korzystając z niezawisłości i koneksji mógłby
orzekać i uprawomocniać wszelkie widzi mi się w trybie art. 1050 k.p.c. i mielibyśmy stale powtórkę Tomasza
Komendy. Sąd ma obowiązek w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy. Każdej
instancji i na każdym etapie postępowania.
Ustawa o skardze na przewlekłość postępowania powinna przyznawać sumę pieniężną w wysokości do
miliona złotych i obowiązek płacenia jej przez pseudo sędziów. Takich socjopatów, zwyrodnialców powinno się
zamykać tam gdzie Miloševicia, albo izolować na 3644 dni w Gostyninie, to byście się szybko nauczyli

człowieczeństwa. Będziecie kiedyś jeść kamienie i żebrać żeby dzieci wyżywić, chociaż wam tego nie życzę,
bo mam inny system wartości. Nie jestem hieną, nie syci mnie czyjeś cierpienie.
Przewlekłość jest skutkiem przyczyny.
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Stalking-obstrukcja-pok%C5%82osieniczego.pdf

W załączeniu:




Kukułcze jajo.
Niesprawny sąd.
Wykazanie orzekania przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze w tej materii niezgodnie z przepisami
prawa.

Otrzymują:
1. Adresat.
2. Minister Sprawiedliwości z wnioskiem odwołania Dariusza Klisia z funkcji Prezesa Sadu Okręgowego,
bo nie spełnia kryteriów usprawnienia sądu.
3. I inni

*

Niesprawny sąd
art. 403 § 2 K.p.c., art. 2.2 ustawy o skardze, art. 77 Konstytucji
Dotyczy: I Co 851/18
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze w postępowaniu I Co 3259/08 nadużył zasady swobodnej oceny dowodów,
popełnił obrazę przepisów prawa procesowego art. 1049 k.p.c. w zw. z art. 1050 k.p.c. uznając zobowiązanie
niematerialne tytułu wykonawczego I C 1062/08 wbrew wykładni prawa SN III CZP 23/06 jako czynność
nizeastępowalną, nie oddalił wniosku wierzyciela z dnia 10 lutego 2008 r. na podstawie art. 5 k.c. i art. 799 § 1
k.p.c. w związku z nadużyciem prawa podmiotowego i co najmniej niezastosowaniem sposobu egzekucji
najmniej uciążliwego dla dłużnika.
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze nie rozstrzygnął istoty rzeczy, zagadnienia prawnego, zaniechał obowiązku
przestrzegania prawa, nie uznaje zasad działania organów państwa i naruszył konstytucyjną zasadę równości
obywatela wobec prawa.

O braku elementarnej etyki, ekonomiki procesowej, o matactwach i dowolnym stosowaniu prawa
procesowego, zakazie stosowania tortur, nadużyciu władzy, niedopełnieniu obowiązków i fałszach
intelektualnych już nie wspomnę.
Wyszły na jaw istotne okoliczności faktyczne, wykryto nowe środki dowodowe, należy tą niedoróbkę
wznowić i naprawić szkody

art. 233 § 1 k.p.c.
art. 799 § 1 k.p.c.
art. 5 k.c.
art. 1049 k.p.c.
art. 1050 k.p.c.
art. 7 konstytucji
art. 83 konstytucji
art. 32 konstytucji
Art. 233. Zasada swobodnej oceny dowodów przez sąd
Dz.U.2018.0.155 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
§ 1. Sąd ocenia wiarogodność i moc dowodów według własnego przekonania, na podstawie wszechstronnego
rozważenia zebranego materiału.
Art. 799. Sposoby egzekucji
Dz.U.2018.0.155 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
§ 1. Wniosek o wszczęcie egzekucji lub żądanie przeprowadzenia egzekucji z urzędu umożliwia prowadzenie
egzekucji według wszystkich dopuszczalnych sposobów, z wyjątkiem egzekucji z nieruchomości. Skierowanie
egzekucji do nieruchomości dłużnika oraz składników jego majątku, do których przepisy o egzekucji z
nieruchomości stosuje się odpowiednio, jest możliwe tylko na wniosek wierzyciela. Wierzyciel może wskazać
wybrane przez siebie sposób albo sposoby egzekucji. Organ egzekucyjny stosuje sposób egzekucji najmniej
uciążliwy dla dłużnika.
Art. 5. Nadużycie prawa podmiotowego
Dz.U.2017.0.459 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym
przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie
uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

Art. 1049. Egzekucja czynności zastępowalnej
Dz.U.2018.0.155 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
§ 1. Jeżeli w samym tytule egzekucyjnym nie postanowiono, że w razie niewykonania przez dłużnika w
wyznaczonym terminie czynności, którą może wykonać także inna osoba, wierzyciel będzie umocowany do
wykonania tej czynności na koszt dłużnika - sąd, w którego okręgu czynność ma być wykonana, na wniosek
wierzyciela wezwie dłużnika do jej wykonania w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym upływie terminu
udzieli wierzycielowi umocowania do wykonania czynności na koszt dłużnika. Na żądanie wierzyciela sąd
przyzna mu sumę potrzebną do wykonania czynności. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.
§ 2. Przepisów niniejszego artykułu nie stosuje się do czynności polegających na świadczeniu rzeczy
oznaczonych co do tożsamości.
Art. 1050. Egzekucja czynności niezastępowalnej
Dz.U.2018.0.155 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
§ 1. Jeżeli dłużnik ma wykonać czynność, której inna osoba wykonać za niego nie może, a której wykonanie
zależy wyłącznie od jego woli, sąd, w którego okręgu czynność ma być wykonana, na wniosek wierzyciela po
wysłuchaniu stron wyznaczy dłużnikowi termin do wykonania i zagrozi mu grzywną na wypadek, gdyby w
wyznaczonym terminie czynności nie wykonał.
§ 2. Jeżeli wykonanie czynności wymaga wydatków pieniężnych lub dostarczenia materiałów, a obowiązek
dostarczenia ich ciąży na wierzycielu, sąd przystąpi do egzekucji w myśl paragrafu poprzedzającego dopiero
po wykazaniu przez wierzyciela, że dokonał czynności, od których zależy obowiązek dłużnika, chyba że tytuł
egzekucyjny zawiera w tym względzie inne zarządzenie.
§ 3. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego dłużnikowi do wykonania czynności, sąd na wniosek
wierzyciela nałoży na dłużnika grzywnę i jednocześnie wyznaczy nowy termin do wykonania czynności, z
zagrożeniem surowszą grzywną.
Art. 7. Zasady działania organów państwa
Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
Art. 83. Obowiązek przestrzegania prawa
Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 32. Zasada równości obywatela wobec prawa

Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze
publiczne.
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z
jakiejkolwiek przyczyny.

Jelenia Góra, dnia 24 kwietnia 2018 r.
Grzegorz Niedźwiecki, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

*

Kukułcze jajo
Dotyczy: SO II S 6/18

Co było pierwsze, jajko czy kura?
Dylemat przyczynowo-skutkowy

Podrzucić (komuś) kukułcze jajo


obarczyć kogoś załatwieniem kłopotliwej sprawy, której samemu nie chce się załatwić: Interesów
lokatorów powinien bronić samorząd gminy. Jednak wobec braku dotacji podrzucił to kukułcze jajo
ośrodkowi pomocy społecznej.

Co to jest kukułcze jajo?


coś, czego się ktoś chce pozbyć, coś nieprzyjemnego, kompromitującego; wyr. rzecz., przyr.; W ich
miejsce na stołki zastępców konwencja podrzuciła mu kukułcze jaja w osobach...

Bóg stworzył niebo i ziemię, światłość, zbiorniki wody, ciała niebieskie, istoty żywe: ptactwo, ryby, bydło,
płazy i dzikie zwierzęta, ludzi, żeby byli płodni i rozmnażali się. Stworzył człowieka na swój obraz: Adama i
Ewę, byka i krowę, koguta i kurę, ryby. Nie plemniki stworzył, inkubator, jajka i ikrę, tylko osobniki, które rodziły
owoce.
Bóg stworzył mężczyznę i niewiastę. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: „Bądźcie płodni i
rozmnażajcie się…”
http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1

Sąd stworzył wyroki, postanowienia, w których coś spłodził, jakiś zakres, wydał tytuł wykonawczy, nakaz
natychmiastowej wykonalności wierzycielowi. W oparciu o to, spółkując z wierzycielem, wszczął na wniosek z
dnia 10 listopada 2008 r. postępowanie egzekucyjne I Co 3259/08. Stworzył orzeczenia na podobieństwo
szatana. Postępowanie egzekucyjne bez uczciwości urodziło bowiem jajo. Kukułcze jajo (7 grzywien w łącznej
wysokości 27.100 zł i 180 dni aresztu w trybie art. 1050 k.p.c.), które istoty żywe (sędziowie) z naruszeniem
art. 233 § 1 k.p.c. podrzuciły skazanemu (pokrzywdzonemu). Najpierw trzeba wysłać na terapię grzesznych
funkcjonariuszy, wyleczyć samice, potem urodzić godne orzeczenia, zdrowe jajo. Najpierw trzeba wyleczyć
rozpłodników, nioski. Potem będą zdrowe jaja.
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

Kura:
Sędziowie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze i Sądu Apelacyjnego we
Wrocławiu.
Jaja (zbuki):
Wyrok II K 467/07, I C 1062/08 (postanowienie I Co 3259/08, I Co 441/16), II Cz 675/17, II S 22/17
Kukułcze jajo:
Podrzucenie śmierdzącego jaja wierzyciela (art. 1050 k.p.c.) w postępowaniu I Co 3259/08 (z naruszeniem art.
5 k.c.), zastosowanie sposobu egzekucji najbardziej uciążliwego dla dłużnika (naruszenie art. 799 § 1 k.p.c.),
nie rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego (naruszenie art. 390 k.p.c.), uwzględnienie niewłaściwego trybu
egzekucji czynności zastępowalnej (naruszenie art. 1049 k.p.c.), uporczywe przymuszanie dłużnika do
wykonania czynności zastępowalnej w trybie niezasługującym na uwzględnienie, czyli art. 1050 k.p.c. (wbrew
uchwale SN III CZP 23/06), stalking – uporczywe nękanie (przestępstwo z art. 190a k.k.).
Zważyć należy, iż postępowanie egzekucyjne prowadzi sąd (komornik), na wniosek wierzyciela, a nie dłużnik.
Dłużnik nie ma żadnego wpływu na tok (stadia) postępowania i sposób prowadzenia egzekucji. Może składać
sprzeciw na Berdyczów. Sąd rozdaje karty.
Celem postępowania egzekucyjnego jest realizacja tytułu wykonawczego. Sąd sobie nie radzi,
delikatnie mówiąc. Z własnej nieprzymuszonej woli.
Sąd zaniechał właściwych działań, nierzetelnie zbadał sprawę, postąpił stronniczo, naruszył zasady
swobodnej oceny dowodów (art. 233 § 1 k.p.c.), niedopełnił obowiązku i przewleka postępowanie. Nie dłużnik
popełnił fundamentalny błąd, tylko sąd, kokietując wierzyciela i pomijając zasadę winy. Nie można zmuszać
dłużnika do czynów niezgodnych z przepisami prawa, trzeba posprzątać, oczyścić stajnię Augiasza, żeby
jedzenie było strawne. Nie można kazać zjeść zbuka, trzeba podać zdrowe danie.
Art. 415. Odpowiedzialność ex delicto - zasada winy
Dz.U.2017.0.459 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.
Podsumowanie
Był sobie kogut i kura, czyli wierzyciel i sędzia. Poszli na nieczysty numerek do łóżka i urodzili wrzoda, czyli
zgniłe jajo3. Teraz chcą sprzedać dłużnikowi to śmierdzące jajo, zamiast wziąć penicylinę, uwzględnić
sprzeciw zgodnie z art. 77 konstytucji. Szanowni Państwo. Trzeba iść do Wrońskiej (była kiedyś taka lekarz
chorób wenerycznych w Jeleniej Górze). Trzeba się wyleczyć z chorób skórnych, a nie roznosić zarazki.

Kogut - wierzyciel
Kura – sędzia
Jaja (zbuki) – postanowienia I Co 3259/08, I Co 441/16, II Cz 675/17 (wydane z naruszeniem art. 233 § 1
k.p.c.)
Kukułcze jajo – odrzucanie lub oddalanie skarg na przewlekłość postępowania – z naruszeniem art. 2.2
ustawy o skardze… (II S 22/16, II S 22/17)

Rozstrzygnięcie merytoryczne dylematu
Najpierw był kogut i kura, potem było jajko. Jeśli zdrowy kogut i zdrowa kura, to zdrowe jajko. Najpierw był
wnioskodawca i sędziowie, potem były orzeczenia. Gdyby wnioskodawca złożył właściwy wniosek, który
zasługiwał na uwzględnienie, to wniosek wprowadzony byłby w życie i tytuł wykonawczy byłby zrealizowany.
Niestety sąd wszczął (uruchomił) egzekucję chorą, w wyniku gwałtu. Kogut był gwałcicielem, zapłodnił sąd
wnioskiem o wszczęcie egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c. Sąd był damą lekkich obyczajów, wpuścił zboczeńca
do łóżka i urodził zaparcie, obumarcie. Przyczyną chorego dziecka jest brak moralności i nie korzystanie z
PDŻ. Skutkiem tego jest niedogodzenie kogutowi, wieczne upokarzanie „dłużnika” i przewlekłość
postępowania. Reasumując. Najpierw była przyczyna, potem był skutek. Trzeba wyleczyć przyczynę, będzie
zdrowy skutek.
Przyczyna – błąd w sztuce sędziowskiej (w sztuce kochania), ignorowanie faktów, etyki i prawa,
nierozstrzygnięcie istoty rzeczy, zagadnienia prawnego.
Skutek – niezakończenie postępowania egzekucyjnego, jedenastoletnia przewlekłość postępowania.

Dowód:
Postępowania sądów małopolskich (SO Tarnów I Cz 44/06, SR Bochnia I Co 508/06) prowadzone zgodnie z literą
prawa (ze sztuką kochania), wyjaśnienie zagadnienia prawnego (SN III CZP 23/06) – sprawa zakończona w czternaście
miesięcy.

Postanowienie egzekucyjne I Co 3259/08 oparte na niezdrowej podstawie prawnej (art. 1050 k.p.c.), po sfingowanym procesie
cywilnym I C 1062/08. Za tym poszły chore dzieci, czyli bezpodstawne grzywny, nowy stosunek po pijaku I Co 441/16, klony
grzywien (wymuszenia rozbójnicze) II Cz 675/17 i uporczywe nękanie II S 22/17. Tak się podrzuca kukułcze jajo.
3

Postępowania sądów warmińsko-mazurskich (SR Ostróda I Co 2801/12, SO Elbląg I Cz 94/13) prowadzone zgodnie z
literą prawa (ze sztuką kochania), w oparciu o rozstrzygniętą wykładnię prawa (SN III CZP 23/06) – sprawa zakończona
w dwa miesiące.
Postępowania sądów dolnośląskich (SR Jelenia Góra I Co 3259/08, SO Jelenia Góra II Cz 675/17, II S 22/17)
prowadzone niezgodnie z literą prawa (ze sztuką kochania), niewyczerpująco, nierzetelnie, ignorujące wykładnię prawa
(SN III CZP 23/06) i zasady współżycia społecznego – sprawa niezakończona, przewlekłość trwa jedenasty rok.

Jelenia Góra, dnia 24 kwietnia 2018 r.
Grzegorz Niedźwiecki, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19
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Jelenia Góra, dnia 24 kwietnia 2018 r.
Grzegorz Niedźwiecki
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Sąd właściwy
za pośrednictwem
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

Wniosek
o wyłączenie SSR Joanny Polikowskiej, SSR Beaty Chojnackiej Kucharskiej oraz wszystkich ujętych w
rejestrze Sądu sędziów Sądu Rejonowego od orzekania w/s rozpoznania zażalenia na umorzenie
dochodzenia w kwestii mającego miejsce oczywistego uporczywego nękania. Postępowanie II Kp 51/18.

Uzasadnienie
Postanowienie z dnia 5 kwietnia 2018 r. jest nieważne z mocy prawa, zostało wydane z naruszeniem art. 41 §
1 k.p.k.
Nemo iudex in causa sua – nikt nie może być sędzią we własnej sprawie
Pani Joanna Polkowska naruszyła art. 361 § 1 k.p.k.
Jaki problem jest wyłączyć się z orzekania w sprawie kolegów i zakończyć ten cyrk? Skoro uważacie Państwo,
że sąd jest bezstronny, to czemu nie dacie szansy rozstrzygnąć tego problemu sędziom sądów
zamiejscowych? Nie ufacie braci prawniczej? Boicie się, że nie będą chcieli uczestniczyć w tej parodii prawa i
brać na siebie współudziału w uporczywym nękaniu i wymuszeniach rozbójniczych?

Zwykła przyzwoitość i zasady współżycia społecznego nakazują Wam zrzec się tej obstrukcji. Wyznaczenie
sędziów z innego sądu, zakończy tą parodię prawa. Świadomie przewlekacie postępowanie. Kradniecie
komputery organizacjom, żeby zastraszyć pokrzywdzonych i mówicie, że jesteście bezstronni? Nie chcecie
wypuścić tych represji ze swoich skorumpowanych rąk. Skoro nie macie wątpliwości, co do obiektywizmu,
bezstronności i sprawiedliwości wszystkich sędziów, to zróbcie krok na przód. Wykażcie dobrą wolę i dajcie
szansę rozstrzygnąć ten wątek.
Nemo iudex in causa sua – nikt nie może być sędzią we własnej sprawie

W załączeniu:
Lista sędziów uczestniczących w tym cyrku od jedenastu lat
Analiza bezstronności pt. „Kukułcze jajo”

Grzegorz Niedźwiecki
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Jelenia Góra, dnia 24 kwietnia 2018 r.
Grzegorz Niedźwiecki
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Sygn. akt II Cz 222/18

Sprzeciw
od zarządzenia z dnia 6 kwietnia 2018 r. zwracającego skargę o wznowienie postępowania w sprawie II Cz
675/17

Uzasadnienie
Uzupełniłem wszelkie braki formalne skargi na wezwania Sądu. Sąd wzywał mnie i pisemnie oraz dwukrotnie
pocztą elektroniczną i telefonicznie do poświadczenia własnoręcznym podpisem pism procesowych. Udałem
się do sądu dwukrotnie i podpisałem wszelkie przedłożone mi pisma.

Na postanowieniu natomiast z dnia 23 marca 2018 r. ,sygn. akt II Cz 260/18, odrzucającym skargę o
wznowienie postępowania, nie było pouczenia o przysługującym środku odwoławczym.
Nie wiem w czym problem, nie ja zaniechałem czegoś.

Grzegorz Niedźwiecki

*

Jelenia Góra, dnia 16 kwietnia 2018 r.
Grzegorz Niedźwiecki
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra
PESEL 61072301251
Dotyczy: Sygn. akt II S 6/18

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
II Wydział Cywilny Odwoławczy

Uzupełnienie braków formalnych
Uprzejmie informuję, iż w dniu 13 kwietnia 2018 r. uzupełniłem braki formalne skargi
na przewlekłość postępowania egzekucyjnego w kwestii uiszczenia wpisu w kwocie 200 zł.

Uwagi
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze nie powinien rozpatrywać tej skargi, ponieważ jest
współodpowiedzialny za jedenaście lat obstrukcji. Trudno sobie wyobrazić, że nagle
będzie bezstronny i obiektywny, że będzie procedował zgodnie z ustawodawstwem i literą
prawa.
Zaznaczam, że sąd ma obowiązek orzec ściśle w oparciu o fakty, ustawę o skardze na
naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w /…/ postępowaniu sądowym bez
nieuzasadnionej zwłoki i corpus delicti (powód przewlekłości), o ustalenie prawdy, sprawcy
i winy (odpowiedzialność ex delicto – zasada słuszności i winy), a nie wchodzenia w rolę
ustawodawcy i orzekania „swobodnie”. Żądam szacunki i przestrzegania prawa. Zgodnie z
zasadą legalizmu (art. 7 konstytucji).

W przypadku obejścia tych zasad i zignorowania zasad współżycia społecznego, nastąpi
bezwzględna nieważność czynności prawnej (art. 58 k.c.). Będzie to dyktatura,
zaniechanie i niedopełnienie obowiązków.

Załączniki:
1. Wydruk przelewu opłaty sadowej 200 zł, dokonanej przez Bożenę Niedźwiecką,
2. Skarga na odwracanie kota ogonem przez Prezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze,
3. Informacja publiczna Wiceprezesa Sądu Rejonowego w Bochni z dnia 5 kwietnia 2018 r. w
kwestii dostosowania się do wymogów stosowania przepisu art. 1049 k.p.c. dla egzekucji
czynności zastępowalnej,
4. Skarga z dnia 4 kwietnia 2018 r. o wznowienie postępowania I Co 3259/08 ze względu na
błąd subsumcji,
5. Niezawisłe niedopatrzenie – analiza rozstrzygania egzekucji I C 1062/08 (I Co 3259/08, I
Co 441/16) niezgodnie z przepisami prawa,
6. Obowiązek umorzenia z urzędu postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 824 § 1 pkt.
4) k.p.c.
Tadziu,
Pomyliłeś adresatów.
To nie ja stosuję obstrukcję, tylko tzw. sędziowie mają 11 lat zatwardzenie. To nie ja
prowadzę postępowania sądowe I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16), tylko organy
procesowe. To uczeni w prawie nie umieją czytać litery prawa, uszanować wykładni prawa
(SN III CZP 23/06) i w odróżnieniu do sądów małopolskich i warmińsko-mazurskich (SO
Elbląg I Cz 94/13), zamiast w dwa miesiące rozstrzygnąć egzekucję zastępowalną w trybie
art. 1049 k.p.c., to wolą uporczywie nękać moją rodzinę oraz organizację społeczną i
stosować wymuszenia rozbójnicze.
Niestety, w tym kraju nawet Centralne Biuro Antykorupcyjne akceptuje nadużycia
gospodarcze, biorą się tylko za sprawy polityczne.
Gdyby to było demokratyczne państwo prawne, urzeczywistniające zasady
sprawiedliwości społecznej, to przedmiotowe postępowanie egzekucyjne dawno byłoby
umorzone.
Postępowanie II Cz 675/17 SO (bezpodstawna grzywna – dowód – brak zamiany na
areszt), w związku z I Co 441/16 SR było w świetle prawa bezpodstawne, ponieważ
wierzyciel przerwał na przestrzeni 1.02.2010 – 18.01.2013. dokonanie czynności
potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania egzekucyjnego I Co 3259/08 i
egzekucję facare tytułu wykonawczego I C 1062/08 należało umorzyć w całości z urzędu
na podstawie art. 824 § 1 pkt. 4) k.p.c.
Droga sądowa rozpatrzenia ponownego wniosku wierzyciela była niedopuszczalna.
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze (czytaj sędziowie), nadużyli zasady dyspozycyjności
wielokrotnie.
To jest państwo bezprawia i dyktatury.

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

O gwiazdach telewizyjnych nie będę się wypowiadał…

Jelenia Góra, dnia 14 kwietnia 2018 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

*

Jelenia Góra, dnia 8 kwietnia 2018 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra
Dotyczy: A-0231-30-31/2015 (pismo z dnia 3 kwietnia 2018 r.)

Skarga
na masowy fałsz intelektualny Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Agnieszki
Kałużnej-Rudowicz, współudział w nadużyciu władzy i niedopełnieniu obowiązków
(nie prokuratorzy i sędziowie o tym świadczą tylko fakty)
Sąd orzeka w oparciu o trzy rzeczy: dowody, przepisy i sumienie.
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze nie jest związany orzeczeniem Sądu Rejonowego w
Ostródzie. Zgadzam się. Jest związany wykładnią prawa SN III CZP 23/06 (nie mają
zastosowania argumenty, że to nie dotyczy tej kwestii, tego przedmiotu, bo zakres
zagadnienia prawnego jest taki sam i orzeczenie będzie tożsame), obowiązującym
porządkiem prawnym, art. 7, 32 i 40 konstytucji oraz zasadami współżycia społecznego.
Jest związany tytułem wykonawczym SO w Jeleniej Górze, brzmieniem wyroku I C
1062/08. Sąd nie może prowadzić spraw sprzecznie z ustawą lub według własnego prawa.
Co znaczy, że w trakcie prowadzenia postępowania Sąd nie może zmienić już jego trybu?
Sąd nie jest od decydowania w jakim trybie BĘDZIE sie toczyć postępowanie
egzekucyjne. Sąd nie może dowolnie, czy „swobodnie” orzekać. Musi orzekać w oparciu o
właściwe przepisy prawa. Świadczenie niepieniężne ujęte w przedmiotowym tytule
wykonawczym jest czynnością zastępowalną i podlega egzekucji wyłącznie w trybie
art.1049 k.p.c. Wniosek wierzyciela z dnia 10 listopada 2008 r. o wszczęcie egzekucji
należało oddalić, tak jak uczynił to Sąd Rejonowy w Ostródzie (I Co 2801/12).
Sąd nie ma prawa popełniać omyłek. Jeżeli Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze popełnił
pomyłkę w sprawie I Co 3259/08, to nie znaczy, że ma trwać w błędzie, tylko ma

obowiązek naprawienia szkody. Zło, to jest delikatne określenie, bo to, co powielili
sędziowie z SO w Jeleniej Górze w sprawie rozpatrzenia zażalenia na bezpodstawną
grzywnę w postępowaniu II Cz 675/17, to jest bezwzględna nieważność czynności
prawnej.
Sąd nie może zmuszać pokrzywdzonego, do składania skarg adwokackich o stwierdzenie
niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia (czy postanowienia) licząc, że Sąd
Najwyższy zrobi wymyk. Ciężar dowodu spoczywa na oskarżycielu, na sądzie, który
wykroczył wielokrotnie poza zasady dyspozycyjności, a nie na broniącym się. Sąd nie
orzekł w oparciu o fakty, o prawdę materialną, o rzetelność i wyczerpująco zebrany
materiał dowodowy. Zaniechał oceny zagadnienia prawnego i uprawomocnił fałsz,
nieważny z mocy prawa, bo oparty o przepis nie mający tu zastosowania.
Celem postępowania egzekucyjnego jest realizacja tytułu wykonawczego.
Przewlekłość jest ewidentna. To nie jest obstrukcja Grzegorza Niedźwieckiego, tylko sądu,
czy sędziów, którzy stosują uporczywe nękanie i wymuszenia rozbójnicze (i nie świadczy o
tym prokurator czy sąd, tylko fakty). Skarżącego nie obchodzi, czy to jest wina prawa
materialnego, czy procesowego, czy umyślnej obstrukcji sędziów. Postępowanie prowadzi
sąd i to w jego gestii jest proces, winien sprawę rozstrzygnąć, tak jak uczynił to Sąd
Rejonowy w Bochni (I Co 508/06), czy Sąd Rejonowy w Ostródzie (I Co 2801/12). Z
powodu przewlekłości Niedźwiecki i jego rodzina ponosi horrendalne straty. Za krzywdy
indolentnych funkcjonariuszy publicznych, państwo musi zapłacić (art. 2.2 ustawy o
skardze). Robicie uniki odmawiając stronie wznowień i skarg niedopuszczalnością
procesową (z naruszeniem Art. 13 EKPCz. Prawo do skutecznego środka
odwoławczego oraz Art. 6 ust. 1 EKPCz. Prawo do rzetelnego procesu sądowego), a
jakie prawo pozwalało wam orzekać w niedopuszczalnym trybie (art. 58 k.c.)?
Ja się nie uchylam od powinności, to sąd się uchyla. Żądam uszanowania ustanowionego
prawa, stosowania właściwych przepisów i traktowania mnie jak podmiotu, jak człowieka.
Sąd nie realizuje, nie rozstrzyga tytułu wykonawczego, bo nie chce, nie chce się nawrócić,
krzywdzi wierzyciela, dłużnika i państwo polskie, godzi w autorytet władzy sądowniczej.
Świadomie i umyślnie upokarza Grzegorza Niedźwieckiego, krzywdzi jego rodzinę i
dożywotnio dręczy. Nie ściąga grzywien, nie aresztuje i stosuje nagminnie błąd subsumcji.
Jeżeli prawo jest złe, to nie „dłużnika” problem, on ma ponieść konsekwencje za swoje
grzechy (zakaz podwójnego karania), a państwo musi ponieść konsekwencje za
niewydolność.
Takiego precedensu, jedenastoletniej obstrukcji prawa, nie było w kraju, chyba że sprawa
Tomasza Komendy to norma. Nie oceniam innych spraw, ale te tortury, nie są wypadkiem
przy pracy. Świadczy o tym kradzież komputera organizacji społecznej w celu
zastraszenia i całe pokłosie wyroku bez przyczyny II K 467/07 i sfingowanego procesu
cywilnego I C 1062/08. Ta egzekucja nigdy się nie skończy, jeśli będziecie orzekać dla
przekory.
Tylko gangster ściąga haracz prawem nieustanowionym. Ja deklarowałem już wcześniej, i
podtrzymuje to, że sprzedam samochód i zapłacę za areszt, więc żądam przerwania
represji i przewlekłości. Proszę mnie zamknąć na pół roku, jeżeli macie taki kaprys i dać

mi później spokój. Z mojej strony nie ma przewlekłości. Nie wsadzicie mnie do więzienia
(areszt praktykujecie na Kleczkowskiej), nie dlatego, że wierzyciel może tylko uruchomić
start, lecz dlatego, że wiecie, iż będzie to bezpodstawny areszt. Czy czekacie, aż odbiorę
sobie życie? Wtedy znajdą się prokuratorzy i sędziowie, którzy zdecydują, że tragedia ta
rozegrała się w wyniku zaniechania rozstrzygnięcia sprawy w oparciu o oczywiste, proste
zagadnienie prawne. Co znaczy nie stwierdzono przewlekłości, skoro nie ma zawiłości, a
jest ewidentna obstrukcja sądu (jedenaście lat) i prawo enklawy. Sąd ma obowiązek
prowadzić postępowania etycznie, ekonomicznie i sprawnie.
Przewlekłość będzie zakończona z chwilą zaprzestania bazowania na przepisach nie
mających zastosowania w tej sprawie. Z chwilą przerwania gangsterstwa.

Na koniec należy wyjaśnić fundamentalną kwestię.
Kto prowadzi postępowanie sądowe? Powód, pozwany (wierzyciel, dłużnik), czyli –
uczestnicy postępowania sądowego, czy skład orzekający, czyli – organy procesowe?
Jak odpowiecie sobie na to pytanie, to będziecie znali odpowiedź, kto przewleka
postępowanie sądowe.

Pomogę
Kto rozpatruje sprawy, rozstrzyga spór, wydaje decyzje? Z pewnością nie strony
postępowania sądowego, tylko uprawnione organy procesowe (patrz art. 210 k.p.c.).

Kogo dotyczy Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w
postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i
postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (Dz.U.2018.0.75)?
Art. 1 określa zakres przedmiotowy ustawy. Ustawę stosuje się do nieuzasadnionej
zwłoki, naruszonej na skutek działania lub bezczynności sądu lub prokuratora /…/,
ewentualnie komornika sądowego, a nie biernego uczestnika, czyli wnoszącego skargę.
Grzegorz Niedźwiecki nie składał i nie składa wniosków o zawieszenie postępowań.

Całą winę za jedenaście lat przewlekłości postępowania ponosi Sąd Rejonowy w Jeleniej
Górze oraz Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, którzy z uporem maniaka stosują
niewłaściwy tryb egzekucyjny, art. 1050 k.p.c., do egzekucji czynności zastępowalnej,
określonej w pkt. I. tytułu wykonawczego I C 1062/08. Przepis ten nie ma zastosowania do
postępowań I Co 3259/08, I Co 441/16.
Nigdy nie powiedziałem, że nie wykonam świadczenia niepieniężnego wyroku z dnia 3
września 2008 r. (mimo, iż zasądzonego bezzasadnie) w sytuacji gdy sąd uszanuje prawo,

zasady dyspozycyjności wniosku wierzyciela z dnia 26 listopada 2015 r. i wezwie mnie do
wykonania czynności zastępowalnej zgodnie z literą prawa, czyli w trybie art. 1049 k.p.c.
Ordnung muss sein4.

W załączeniu:


Skarga o wznowienie wadliwego postępowania I Co 3259/08.

Grzegorz Niedźwiecki

*

Jelenia Góra, dnia 30 marca 2018 r.
Grzegorz Niedźwiecki
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra
PESEL 61072301251

Sygn. akt I Co 441/16

Sąd właściwy
za pośrednictwem
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

SKARGA
To sąd skomplikował sobie sytuację, zagmatwał sprawę i musi teraz z tego wybrnąć.
Przekombinował, bo poszedł na skróty. Popełnił błąd i musi ponieść konsekwencje.
4

Przedstawię to na sporcie. Mistrz wystartował pierwszy i ciągnął peleton. Pomylił
wyznaczoną trasę i przegrał wyścig. Wypadł z toru i wpadł na bandę. Zbłądził w lesie, bo
nie wziął kompasu. Musi wrócić na tor i dobiec do mety. Przegrywając, ale ciesząc się
szacunkiem ludzi. Musi zachować się honorowo, to dostanie brawa. Nie można używać
niedozwolonych środków, bo zostanie się zdyskwalifikowanym…

na przewlekłość postępowania przed Sądem

Na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 3 pkt. 7 ustawy z dn. 17 czerwca 2004 r. o
skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym
bez nieuzasadnionej zwłoki wnoszę o:
4. stwierdzenie, że w postępowaniu przed Sądem Rejonowym w Jeleniej Górze w
sprawie pod sygnaturą I Co 441/16 przeciwko Grzegorzowi Niedźwieckiemu doszło
do przewlekłości postępowania.
5. zasądzenie od Skarbu Państwa kwoty 20.000,- PLN /słownie: dwadzieścia tysięcy
złotych/ na podstawie art. 12 ust. 4 w/w ustawy.
6. Zasądzenie od Skarbu Państwa – Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze kosztów tego
postępowania.

Uzasadnienie

Celem postępowania egzekucyjnego jest realizacja tytułu wykonawczego.
Sąd ma obowiązek rozpatrzyć sprawę co do istoty, wyjaśnić przyczyny zastoju i ustalić
winnego.

Postępowanie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze II S 22/17 w sprawie jedenastoletniej
przewlekłości postępowania egzekucyjnego I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16)
zostało bezzasadnie odrzucone, z naruszeniem art. 2.2 o skardze oraz kryteriów art. 9
ustawy o skardze… Skarga spełniała i spełnia wymogi określone ustawą (art. 2 ust. 1 art.
3 pkt. 5, art. 6 ust. 2), to nieeleganccy sędziowie nie stosują obligatoryjnego prawa. Nie
ma żadnej zawiłości sprawy. Jest obstrukcja i złośliwość, nadużycie władzy i
niedopełnienie obowiązków.
W skardze z dnia 21 czerwca 2017 r. nie było braków formalnych i podstaw do odrzucenia
skargi w myśl art. 9 ustawy o skardze. Kwestię zawiłości i czasokresu ma obowiązek
wyjaśnić i usprawiedliwić strona pozwana, zgodnie z art. 2.2 ustawy o skardze. Tego nie
uczyniono, a winą za skandaliczny tok postępowania obarczono pokrzywdzonego.
Dla stwierdzenia, czy w sprawie doszło do przewlekłości postępowania, należy w
szczególności ocenić terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd w
celu wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie.

Art. 9. Odrzucenie skargi
1. Skargę niespełniającą wymagań przewidzianych w art. 6 elementy skargi ust. 2 sąd
właściwy do jej rozpoznania odrzuca bez wzywania do uzupełnienia braków.

2. Sąd odrzuca skargę wniesioną przez nieuprawnionego albo niedopuszczalną na
podstawie art. 14 przesłanki wystąpienia z ponowną skargą ust. 1.

Art. 2. Przesłanki wniesienia skargi, pojęcie przewlekłości postępowania
2. Dla stwierdzenia, czy w sprawie doszło do przewlekłości postępowania, należy w
szczególności ocenić terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd w
celu wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie albo czynności
podjętych przez prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie
przygotowawcze w celu zakończenia postępowania przygotowawczego lub czynności
podjętych przez sąd lub komornika sądowego w celu przeprowadzenia i zakończenia
sprawy egzekucyjnej albo innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego.
Dokonując tej oceny, uwzględnia się łączny dotychczasowy czas postępowania od
jego wszczęcia do chwili rozpoznania skargi, niezależnie od tego, na jakim etapie
skarga została wniesiona, a także charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej
zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień
oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość
postępowania.
Art. 776. Pojęcie tytułu wykonawczego
Dz.U.2018.0.155 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania
cywilnego
Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny
zaopatrzony w klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Świadczenie niepieniężne ujęte w tytule wykonawczym I C 1062/08 jest czynnością
zastępowalną i podlega egzekucji w trybie art. 1049 k.p.c. Istnieje w tej kwestii wykładnia
prawa SN III CZP 23/06 i należy to rozstrzygnąć zgodnie z art. 7 i 32 konstytucji tak jak
rozstrzygnął to Sąd Rejonowy w Ostródzie postanowieniem z dnia 14 stycznia 2013 roku,
sygn. akt I Co 2801/12.

Do
Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

Żądam
Udzielenia odpowiedzi w trybie art. 6 ust. 2 pkt. 3) ustawy o skardze, art. 2, 4, 7, 8 i 30
konstytucji:

1. Czy uważacie Państwo, że realizowanie tytułu wykonawczego I C 1062/08 przez
jedenaście lat, skoro można i należy to wykonać w oparciu o uchwałę Sądu
Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r. III CZP 23/06 w dwa miesiące (vide SO
Elbląg I Cz 94/13), to normalna sprawa?
2. Czy nie uważacie, że to kradzież życia ludziom?
3. Czy zaakceptowalibyście taką sytuację, gdyby spotkało to was i waszą rodzinę?
4. Czy podjęlibyście jakieś kroki aby temu się przeciwstawić, jeśli tak to jakie, czy
przeszlibyście nad tym do porządku dziennego?
5. Jeżeli uważacie Państwo, że macie poważne wątpliwości w rozpoznaniu kwestii lub
sprawa jest bardzo zawiła, to dlaczego nie przedstawicie zagadnienia prawnego do
rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu, aby tą kwestię jednoznacznie i definitywnie
rozstrzygnął?
Ustosunkowanie się do tego i podjęcie realnych kroków zakończy to uporczywe nękanie.

W przypadku zaniechania naprawienia szkody, stosowania nadal własnego prawa i
własnej etyki, wnoszę o:


przyznanie renty specjalnej do czasu przyznania odszkodowań

https://wiadomosci.onet.pl/kraj/mateusz-morawiecki-podjal-decyzje-o-przyznaniutomaszowi-komendzie-renty-specjalnej/rzkph2n

Kierując się doświadczeniem życiowym i brakiem pokory oraz sumienia u sędziów,
uprzedzam, że z każdą decyzją „niezawisłego” sądu pozna opinia publiczna.

Załączniki:
1. Informacja publiczna z Sądu Okręgowego w Tarnowie (I Cz 44/06),
2. Informacja publiczna z Sądu Rejonowego w Bochni (I Co 563/05, I Co 508/06),
3. Informacja publiczna z Sądu Okręgowego w Elblągu (I Cz 94/13),
4. Informacja publiczna z Sądu Rejonowego w Ostródzie (I Co 2801/12),
5. I Cz 94/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Elblągu z 2013-02-28,
6. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06.,
7. Odpis skargi

*
Jelenia góra, dnia 4 kwietnia 2018 r.

Powód: Grzegorz Niedźwiecki
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra
PESEL 61072301251

Pozwany: Firma Motoryzacyjna „Ligęza” Sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 28
58-500 Jelenia Góra

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wydział I Cywilny Odwoławczy

Dot. sprawy o sygn. akt: I Co 3259/08

Skarga
o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
z dnia 04 sierpnia 2015 r. w sprawie o sygn. akt I Co 3259/08

W imieniu własnym, na podstawie art. 401 pkt. 2) k.p.c. oraz art. 403 § 2 k.p.c. zaskarżam orzeczenie Sądu w
całości i wnoszę o:
1) wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 04
sierpnia 2015 r. sygn. I Co 3259/08.
2) oddalenie wniosku wierzyciela o wszczęcie egzekucji wobec obrazy przepisów prawa procesowego art. 1049 k.p.c. w
zw. z art.1050 k.p.c.
3) zwrócenie wierzycielowi tytułu wykonawczego wraz z wnioskiem ponieważ nie zasługiwał na uwzględnienie.
4) zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kosztów postępowania według norm przypisanych.

Z powodu wykrycia takich okoliczności faktycznych i nowych środków dowodowych, które miały istotny
wpływ na wynik sprawy, a z których z racji braku doświadczenia, wiedzy, posiadania dowodów materialnych w ręce,
należytej reprezentacji i wskutek naruszenia przepisów prawa strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu,
żądam w szczególności na podstawie art. 403 § 2 k.p.c. wznowienia postępowania egzekucyjnego I Co 3259/08,
oddalenia wniosku wierzyciela, zwrócenia mu tytułu wykonawczego wraz z wnioskiem i umorzenia postępowania.
Istotne dowody w sprawie, okoliczności, informacje, otrzymałem dnia 19 marca 2018 r.

UZASADNIENIE SZCZEGÓŁOWE

Okoliczności faktyczne / nowe dowody

Celem postępowania egzekucyjnego jest realizacja tytułu wykonawczego

I.
Wierzycielka Zofia S. złożyła pod koniec 2005 roku do Sądu Rejonowego w Bochni, wniosek o wezwanie
dłużnika do wykonania czynności w trybie art. 1049 k.p.c. Sąd pierwszej instancji w postępowaniu egzekucyjnym
I Co 563/05, postanowieniem z dnia 25 listopada 2005 r., oddalił wniosek wierzycielki, twierdząc, że
zobowiązanie niepieniężne określone w przedmiotowym tytule wykonawczym jest czynnością niezastępowalną i
podlega egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c.
Wierzycielka wniosła zażalenie od postanowienia sądu pierwszej instancji, które trafiło do Sądu Okręgowego w
Tarnowie.
Sąd drugiej instancji powziął poważne wątpliwości co do kwestii sposobu wykonania egzekucji i przekazał
zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu.
Sąd Najwyższy podjął w dniu 28 czerwca 2006 r. uchwałę III CZP 23/06, w której między innymi uznał, iż:

1. Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez
dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na
podstawie art. 1049 k.p.c.
W związku z powyższym Sąd Okręgowy w Tarnowie postanowieniem I Cz 44/06 z dnia 29 września 2006 r.
uchylił postępowanie I Co 563/05 Sądu Rejonowego w Bochni i przekazał sprawę temu Sądowi do ponownego
rozpoznania.
Sąd Rejonowy w Bochni, pouczony o błędach, dostosował się do orzeczeń sądów wyższych instancji i rozpatrzył
postępowaniem I Co 508/06 wniosek wierzycielki we właściwym trybie. Wierzycielka wykonała w dniu 27
listopada 2006 r. czynność zobowiązania dobrowolnie, w trybie art. 1049 k.p.c. W dniu 15 stycznia 207 r.
postępowanie zostało umorzone.
Tak zakończyła się sprawa „małopolska” zgodnie z literą prawa, w czternaście miesięcy.

II.
Wierzyciel R.L. złożył pod koniec 2012 roku do Sądu Rejonowego w Ostródzie, wniosek o przymuszenie dłużnika
do wykonania czynności w trybie art. 1050 k.p.c. Sąd Rejonowy w Ostródzie, kierując się w sprawie I Co 2801/12
wyżej wskazaną wykładnią prawa SN III CZP 23/06, postanowieniem z dnia 14 stycznia 2013 r. oddali wniosek
wierzyciela, wskazując, że czynność zastępowalna podlega egzekucji w trybie art. 1049 k.p.c.
Wierzyciel złożył zażalenie na postanowienie sądu pierwszej instancji, finalnie do Sądu Okręgowego w Elblągu, w
którym żądał uznania, iż czynność niematerialna tytułu wykonawczego jest czynnością niezastępowalną i należy
ją wykonać w trybie art. 1050 k.p.c. lub z ostrożności procesowej (alternatywnie) jako czynność zastępowalną w
trybie art. 1049 k.p.c. Wierzyciel wniósł o uchylenie zaskarżonego orzeczenia.

Sąd drugiej instancji zważył, co następuje. Po pierwsze sąd związany jest fundamentalnym wnioskiem
wierzyciela co do wskazanego sposobu egzekucji (wszczynającym postępowanie) i nie może go zmieniać, musi
uszanować zasady dyspozycyjności, autonomię praw prywatnych. Wniosek wierzyciela (i zażalenie) wskazujący
sposób egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c. nie zasługiwał na uwzględnienie i należało go oddalić.
W dniu 28 lutego 2013 r. Sąd Okręgowy w Elblągu, postanowieniem I Cz 94/13, oddalił zażalenie wierzyciela z
mocy art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c., przytaczając uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006
r., III CZP 23/06.
W dniu 27 marca 2013 r. Sąd Rejonowy w Ostródzie zwrócił tytuł wykonawczy i wniosek wierzycielowi.
Tak zakończyła się sprawa „warmińsko-mazurska” zgodnie z literą prawa, w dwa miesiące.

Podsumowanie
Jak dolega nam grypa, to bierzemy aspirynę. Jak nie wiemy co nam dolega, to idziemy do lekarza pierwszego
kontaktu. Jak nie pomaga zwykły lekarz i rezonans magnetyczny, to idziemy do specjalisty, a na końcu do kliniki.
Na wszystko są lekarstwa lub psychologowie, trzeba tylko z tego korzystać. Jeżeli sędziowie mają dylemat,
sprawa egzekucyjna jest dla nich zbyt zawiła, to powinni powtórzyć aplikację lub przekazać zagadnienie prawne
do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu. Oni wyleczą każdą chorobę.
Ja i moja rodzina z powodu tej choroby ponosimy przez jedenaście lat horrendalne straty.

Żądam w myśl art. 7, 8, 9 i 32 konstytucji takiego jak wyżej, zgodnego z literą prawa podejścia przez sądy
jeleniogórskie do sprawy I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16). Żądam na podstawie art. 403 § 2 k.p.c.
wznowienia postępowania egzekucyjnego I Co 3259/08, oddalenia wniosku wierzyciela, zwrócenia mu tytułu
wykonawczego wraz z wnioskiem i umorzenia postępowania, a oddzielnie stwierdzenia długotrwałej
przewlekłości postępowania. Prawo nie jest prywatną własnością funkcjonariuszy jeleniogórskich, tylko dobrem
wspólnym wszystkich obywateli i należy je jednolicie, wg norm ustalonych równo stosować. Żądam szacunku i
naprawienia szkody.

Załączniki:

1. Informacja publiczna z Sądu Okręgowego w Tarnowie (I Cz 44/06),
2. Informacja publiczna z Sądu Rejonowego w Bochni (I Co 563/05, I Co 508/06),
3. Informacja publiczna z Sądu Okręgowego w Elblągu (I Cz 94/13),
4. Informacja publiczna z Sądu Rejonowego w Ostródzie (I Co 2801/12),
5. I Cz 94/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Elblągu z 2013-02-28,
6. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06.,
8. Odpis skargi

Do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

Jeżeli postępowanie I Co 3259/08 było postępowaniem nieprocesowym, to
należy uznać, że treść dzisiejszej skargi o wznowienie postępowania ma związek z
art. 524 k.p.c. Ja nie posiadam adwokata.

Jelenia Góra, dnia 4 kwietnia 2018 r.
Grzegorz Niedźwiecki, ul. Działkowicza 19, 58-506 Jelenia Góra

*

Temida casus Tomasz Komenda
16 lutego 2018 r. stalinowscy sędziowie, którzy od jedenastu lat uporczywie mnie nękają i stosują
wymuszenia rozbójnicze, zamiast przerwać represje i naprawić szkody, zainicjowali postępowanie
prokuratorskie w/s rzekomego znieważenia przeze mnie jednego z oprawców, byłego prezesa SO.
Prokurator Grzegorz Chojnacki, który ma swój niechlubny udział w tej parodii prawa, nasłał na moje
miejsce zamieszkania i siedzibę Trybunału Narodowego czterech policjantów, w celu przeszukania i
zabrania dysku twardego komputera, świadczącego o przestępstwie z art. 226 k.k.
Policjanci byli mili, choć łasili się na telefon komórkowy, nie zabrali komputerów dzieci i żony, tylko nowy
laptop marki Acer nr S/N: NXGD4EP013710064E27600 wraz z zasilaczem o wartości 3338,00 zł, który
jest środkiem trwałym organizacji pozarządowej Trybunał Narodowy.
Oczywiście złożyłem zażalenie i pozew cywilny przeciwko G. Chojnackiemu o naprawienie szkody w
związku z przywłaszczeniem cudzego mienia. Komputer federacji nie zawiera żadnych danych
mogących uprawdopodobnić (w odróżnieniu do wyroku opartego na fałszu materialnym II K 467/07)
znieważenie.
Komputer zawiera natomiast dane chronione, typu konta bankowe i hasła oraz informacje dotyczące
związku stowarzyszeń. Sprawozdania merytoryczne i finansowe, druki niezbędne do złożenia CIT8 w
Urzędzie Skarbowym. Był komunikatorem z członkami organizacji społecznej.
Dzisiaj otrzymałem standardowo dwanaście listów poleconych, w tym trzy szczególne:



Postanowienie trójcy przenajświętszej, w tym wspomnianego byłego prezesa SO Wojciecha
Damaszko, odrzucające skargę o wznowienie postępowania II Cz 675/17.
Postanowienie stałego klienta SSR Pawła Siwka o przekazaniu sprawy przeciwko G.
Chojnackiemu do SO w Jeleniej Górze. Za dużo widocznie żądam.



Zawiadomienie o posiedzeniu sądu w przedmiocie rozpoznania zażalenia na czynności
Prokuratora skutkujące przywłaszczeniem cudzego mienia (napisano błędnie – postanowienie o
żądaniu wydania rzeczy oraz o przeszukaniu), które odbędzie się… 21-05-2018 r.

Powiem wam kochani jak działa temida i jaki scenariusz będzie.
Przestępcy w togach z SR wydają umyślnie zbrodnicze postanowienia I Co 441/16, nakładające
bezpodstawnie grzywnę 2.000 zł, w celu wymuszenia poświadczenia nieprawdy.
Przestępcy w togach z SO uprawomocniają zbrodnie wydając postanowienie z rozdwojeniem jaźni II Cz
675/17, niezgodnie z przepisami prawa, w celu zamknięcia drogi sądowej do obrony, wiedząc że skarga
do SN to tylko przedłużenie postanowionej drogi.
Prokurator przestępca odmówi wszczęcia śledztwa, bo przecież sędziowie to święte krowy.
Nie wyłączają się z postępowań, wszelkie zażalenia na koleżeńskie decyzje prokuratorów rozpatrują
według właściwości miejscowej. Socjopaci pokroju Josef Fritzl orzekają sami w swojej sprawie.
Zbrodniarze wydają oszustwa sądowe jak na Tomaszu Komendzie, a pokrzywdzonemu człowiekowi
odmawiają wznowienia wadliwych postępowań, bo… przepisy im nie pozwalają.
Postanowienie II Cz 260/18 jest odrzucające skargę o wznowienie, a nie oddalające, nie podano w nim
pouczenia o przysługującym środku odwoławczym, a była to tylko jedna instancja.
Odrzucono skargę na niewnioskowanej podstawie, czyli art. 401¹ k.p.c. (jeśli już to 401 pkt. 2 k.p.c.),
podczas gdy żądanie oparte było o art. 403 § 2 k.p.c. Tak się robi przekręty i uprawomocnia oszustwa,
w nosie mając fakty i przepisy. Jeżeli jest to postępowanie nieprocesowe, to należało uznać, że treść
skargi ma związek z art. 524 k.p.c. Ja nie mam adwokata.
Co znaczy, że skarga o wznowienie postępowania przysługuje od prawomocnych orzeczeń o
charakterze merytorycznym, a więc takich, które rozstrzygają o przedmiocie (istocie sprawy)
postępowania, w których skarga jest dopuszczalna.(?) Egzekucja (tytuł wykonawczy) nie ulega
przedawnieniu. Można manewrami procesowymi prowadzić to dożywotnio. Sędziowie wbrew literze
prawa drążę egzekucję I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16) w niewłaściwym trybie, uprawomocniają
oszustwa i umarzają w sytuacji dojścia do granicy dopuszczalności, a potem uruchamiają od nowa na
ponowny wniosek obstrukcyjnego wierzyciela. W przypadku takiej złośliwości (tu 11 lat), nigdy
egzekucja nie będzie rozstrzygnięta co do istoty, bo można postępowanie umarzać i składać ponowny
wniosek, dożywotnio, nie respektując zasad współżycia społecznego (art. 5 k.c.). Uporczywe nękanie i
przewlekłość jest ewidentna. Prawo i etyka działają w jedną stronę? Można dla przekory nie realizować
nigdy sprawy, ale za przewlekłość trzeba płacić. Tu zawiłości nie ma.

Finał będzie taki.
Pozew Trybunału Narodowego o naprawienie szkody przez G. Chojnackiego odrzucą, bo organizacja
nie „spełni wymogów formalnych” wpłacenia np. 5.000 zł opłaty, mimo iż nie ma dochodów i

oszczędności. Jest jeszcze jeden wariant olania federacji, a mianowicie odniosą się do treści
postanowienia „żądającego wydania rzeczy, a w razie odmowy dokonania przeszukania pomieszczeń”,
a nie do faktu przywłaszczenia cudzego mienia i narażenia na sankcje US wobec nie złożenia zeznania
oraz naruszenia dóbr organizacji. Trybunał Narodowy będzie cztery miesiące, albo dożywotnio bez
środka trwałego, a arbitrzy „czynią swoją powinność”.
Przyślą nowe ZOMO w celu przeszukania mieszkania i zabrania czegokolwiek, chodzi o zmęczenie i
sprowokowanie do błędu. Jak przygotuję koktajle Mołotowa, to postawią zarzut przekroczenia obrony
koniecznej lub skierują do psychiatry.

Wyprodukują wyrok przeciwko jedenaście lat terroryzowanemu, traktując brutalną prawdę jak
znieważenie W. Damaszki, bo jakiś „dowód” złego zachowania Niedźwieckiego muszą mieć dla
odwrócenia uwagi od swoich niegodziwości. Co tam jedenaście lat tortur, bydło musi wiedzieć kto tu
rządzi. Nie pomoże milczenie, powiedzą, że nie skorzystałeś z prawa do obrony. Do obrony przez
kolejne jedenaście lat. „Niezawiśli” sędziowie mają czas, od 7.00 – 15.00, a potem szwedzki stół. Za to
biorą pieniądze.
Nie zapłacą za przewlekłość, bo nie uznają prawa i nie wypuszczą z rąk obstrukcji. A wykluczenie
społeczne, zakaz stosowania tortur, etyka, prawo do życia, do utrzymania rodziny? Spadaj na drzewo.
Tak działa zorganizowana grupa przestępcza. Tomasz Komenda bis.
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

Jelenia Góra, dnia 3 kwietnia 2018 r.
Członek Amnesty International
Grzegorz Niedźwiecki
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Jelenia Góra, dnia 1 lutego 2018 r.

Sędzia Pokoju

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

Prezes Sądu Okręgowego
w Jeleniej Górze
Dotyczy: sygn. akt II Cz 675/17

Żądanie
Z powodu wykrycia takich okoliczności faktycznych i nowych środków dowodowych, które miały
istotny wpływ na wynik sprawy, a z których z racji braku należytej reprezentacji i wskutek naruszenia
przepisów prawa strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu, żądam na podstawie art. 2,
4, 7, 8, 32 i 45 Konstytucji wznowienia postępowania Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, sygn. akt II
Cz 675/17.
Wnoszę o:
1. Wznowienie postępowania Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze II Cz 675/17, albowiem
postanowienie z dnia 28 września 2017 r. oddalające zażalenie „dłużnika” zapadło bez winy
skarżącego, wyłącznie w wyniku błędnej interpretacji przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
uchwały SN III CZP 23/06, z pominięciem odmiennych orzeczeń w tej materii sądów
małopolskich i sądów warmińsko-mazurskich i nierozstrzygające sprawy jednoznacznie, co do
istoty,
2. Rozstrzygnięcie sprawy zgodnie z zasadą obiektywizmu, prawidłowego rozumowania, zgodnie
z prawem, oceniania w sposób wyczerpujący, tak jak uczyniły to sądy małopolskie i sądy
warmińsko-mazurskie, a tym samym z zasadą rzeczowej komunikacji, legitymizacji orzeczeń,
trafnie zastosowanych środków i równości obywatela wobec prawa,
3. Zakończenie postępowania egzekucyjnego poprzez jego umorzenie w związku z
uwzględnieniem interesu społecznego i słusznego interesu pokrzywdzonego, obowiązku
rozstrzygnięcia i załatwienia sprawy. Celem postępowania egzekucyjnego jest realizacja
tytułu wykonawczego, a nie obstrukcja.

Uzasadnienie
Sąd orzeka w oparciu o trzy rzeczy: dowody, przepisy i sumienie.

Nakazuję wznowić postępowanie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, sygn. akt II Cz 675/17 5.
Wymagają tego nie tylko przepisy prawa, ale i dobre obyczaje. Artykuł 1. Powszechnej deklaracji praw
człowieka.
Żądam na podstawie obowiązującego porządku prawnego, jednakowego dla wszystkich, wznowienia
postępowania ze względu na nowe dowody wskazujące na błędną interpretację uchwały Sądu
Najwyższego III CZP 23/06 przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze i przegapienie odmiennych orzeczeń
w tej materii. Są to istotne okoliczności mające fundamentalne znaczenie w sprawie. Sąd ma obowiązek
skorygować wadliwe postanowienie, a jeśli ma wątpliwości lub nie zgadza się z uchwałą SN III CZP
23/06 i orzeczeniami wskazanych sądów, to musi zwrócić się do Sądu Najwyższego z zagadnieniem
prawnym do rozstrzygnięcie przez pełen skład sądu6. Tak postępują uczciwi, rzetelni stróże prawa.




Lustrzana sprawa w sądach małopolskich (Sąd Rejonowy w Bochni i Sąd Okręgowy w
Tarnowie) trwała od 25 listopada 2005 r. do 15.01.2007 r., czyli czternaście miesięcy i została
merytorycznie, rzetelnie, w oparciu o właściwe przepisy prawa (art. 1049 k.p.c.) zakończona.
Lustrzana sprawa w sądach warmińsko-mazurskich (Sąd Rejonowy w Ostródzie i Sąd
Okręgowy w Elblągu) trwała od 14 stycznia 2013 r. do 27.03.2013 r., czyli dwa miesiące i
została merytorycznie, rzetelnie, w oparciu o właściwe przepisy prawa zakończona.

Żądam postąpienia tak jak postąpiły sądy małopolskie i sądy warmińsko-mazurskie w sprawie egzekucji
czynności zastępowalnych – świadczeń niepieniężnych. Analiza orzeczeń pozwoli rozwiać wątpliwości
co do właściwego trybu egzekucji. Tylko praca, a nie bierność Sądu, wyjaśni w sposób wyczerpujący
sprawę.

Dowód I.
Postanowieniem I Co 563/05 z dnia 25 listopada 2005 r. Sąd Rejonowy w Bochni oddalił wniosek
wierzycielki Zofii S. wniesiony przeciwko dłużniczce Salomei S. o wszczęcie egzekucji świadczenia
niepieniężnego z powodu niedopuszczalności żądanego sposobu egzekucji, wierzycielka złożyła
bowiem wniosek o przeprowadzenie egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c. przewidzianego dla
czynności tzw. zastępowalnych, podczas gdy świadczenie zasądzone na jej rzecz, tj. opublikowanie
oświadczenia zawierającego tekst przeprosin za zachowanie naruszające dobra osobiste, ma - w
Grzegorz Niedźwiecki ur. 23 lipca 1961 roku pełni społecznie funkcję Sędzia Pokoju Krajowego
Sądu Obywatelskiego i na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – dla zapewnienia pokoju,
zgody, dobra, sprawiedliwości i harmonii współżycia społecznego – ma prawo w razie potrzeby
występować na rzecz pożytku publicznego i dla dobra narodu i społeczeństwa polskiego wobec władz,
urzędów i sądów państwowych.
5

Sąd i tak się nie wymiga od wznowienia tych niezgodnych z prawem orzeczeń, od rozpatrzenia tego
zagadnienia zgodnie z zasadą równości obywatela wobec prawa w oparciu o przedłożone nowe
informacje, bo i tak będzie musiał wydać postanowienie o zamianie niezapłaconej grzywny 2.000 zł
na areszt. Każde postępowanie jest dwuinstancyjne i wówczas trzeba będzie się odnieść do treści tego
pisma, do orzecznictwa w tym zakresie i zakazu stosowania tortur.
6

ocenie Sądu pierwszej instancji - charakter czynności niezastępowalnej i podlega egzekucji na
podstawie art. 1050 k.p.c. Wnioskodawczyni wniosła zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego, a
przy jego rozpoznawaniu powstało przedstawione przez Sąd Okręgowy w Tarnowie zagadnienie
prawne budzące poważne wątpliwości o treści przytoczonej na wstępie.
Sąd Najwyższy w sprawie egzekucyjnej wierzycielki Zofii S. przeciwko dłużniczce Salomei S. o
egzekucję świadczeń niepieniężnych, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym w
dniu 28 czerwca 2006 r. zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Tarnowie
postanowieniem z dnia 10 lutego 2006 r.:
1. "Czy nałożony na dłużnika obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych wierzyciela,
polegający na zamieszczeniu odpowiedniej treści oświadczenia w prasie lub też umieszczeniu go w
innym miejscu (np. na tablicy ogłoszeń), stanowi tzw. czynność zastępowalną, egzekwowaną przy
zastosowaniu art. 1049 k.p.c., czy też podlega on, jako tzw. czynność niezastępowalna, egzekucji w
trybie określonym w art. 1050 k.p.c.?
2. Czy sąd, działając jako organ egzekucyjny, jest związany wnioskiem wierzyciela co do wskazanego w
nim sposobu egzekucji świadczenia niepieniężnego, a w związku z tym - w razie stwierdzenia, że nie
zasadna jest egzekucja wedle sposobu oznaczonego przez wierzyciela - winien taki wniosek oddalić,
czy też powinien zastosować środki przymuszające przewidziane we właściwym przepisie, bez względu
na treść wniosku egzekucyjnego?"
podjął uchwałę:
1. Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez
dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie
art. 1049 k.p.c.
2. Sąd jako organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela co do wskazanego sposobu
egzekucji.
Sąd Okręgowy w Tarnowie po podjęciu uchwały przez Sąd Najwyższy (III CZP 23/06) postanowieniem
z dnia 29.09.2006 r. uchylił postępowanie Sadu Rejonowego w Bochni (I Co 563/05) i sprawę przekazał
temu Sądowi do ponownego rozpoznania.
Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Bochni z dnia 15 stycznia 2007 r. postępowanie w
sprawie o sygn. akt I Co 508.06 (poprzednia sygnatura – I Co 563/05) zostało umorzone z uwagi na
wykonanie przez dłużniczkę ciążącego na niej obowiązku i opublikowanie w trybie art. 1049 k.p.c.
stosownego oświadczenia…
W ten sposób zmaterializowało się roszczenie wierzyciela we właściwym przepisie egzekucyjnym,
jedynie słusznym trybie art. 1049 k.p.c. przewidzianym dla egzekucji czynności zastępowalnych.
Zmaterializowało się dzięki powadze Sądu Okręgowego w Tarnowie, który wobec powstałych
poważnych wątpliwości skierował zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy oraz
dzięki pokorze Sądu Rejonowego w Bochni, który po otrzymaniu wykładni z Sądów wyższych instancji,
iż błędnie zakwalifikował czynność zawartą w tytule wykonawczym do kategorii czynności

niezastępowalnych, zaszeregowaną w przepisie art. 1050 k.p.c., rozstrzygnął sprawę zgodnie z zasadą
dyspozycyjności w trybie art. 1049 k.p.c.
Sprawa trwała czternaście miesięcy, została definitywnie i jednoznacznie rozstrzygnięta, w oparciu
o wszechstronnie, wyczerpująco zabrany materiał dowodowy.

Dowód II.
W sprawie I Co 2801/12 Sąd Rejonowy w Ostródzie postanowieniem z dnia 14 stycznia 2013 roku
oddalił wniosek wierzyciela o przeprowadzenie egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c. Na skutek zażalenia
wierzyciela również Sąd Okręgowy w Elblągu w dniu 28 lutego 2013 roku oddalił zażalenie.
Postanowienie zostało prawomocnie zakończone. W dniu 27.03.2013 r. Sąd Rejonowy w Ostródzie
zwrócił tytuł wykonawczy wierzycielowi wraz z wnioskiem.. Sprawa została zakończona i żadne inne
czynności nie były podejmowane.
Na marginesie zaznaczyć należy, że Sąd Okręgowy w Elblągu, rozpatrując sprawę wypadkowo w
ramach zażalenia na postanowienie sądu I instancji, wydał w dniu 28.02.2013 r. postanowienie, sygn.
akt I Cz 94/13, w którym
zważył, co następuje:
Zażalenie wierzyciela nie zasługiwało na uwzględnienie.
Zgodnie z art. 1049 § 1 k.p.c. jeżeli w samym tytule egzekucyjnym nie postanowiono, że w razie
niewykonania przez dłużnika w wyznaczonym terminie czynności, którą może wykonać także inna
osoba, wierzyciel będzie umocowany do wykonania tej czynności na koszt dłużnika - sąd, w którego
okręgu czynność ma być wykonana, na wniosek wierzyciela wezwie dłużnika do jej wykonania w
wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym upływie terminu udzieli wierzycielowi umocowania do
wykonania czynności na koszt dłużnika. Na żądanie wierzyciela sąd przyzna mu sumę potrzebną do
wykonania czynności. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.
W ocenie Sądu drugiej instancji obowiązek publicznego przeproszenia wierzyciela jest obowiązkiem,
który za dłużnika może wykonać inna osoba. Słusznie wskazał Sąd Rejonowy, że zasadniczym celem
takiego przeproszenia jest usunięcie skutków naruszenia dóbr osobistych. Stanowisko takie znajduje
oparcie w art. 24 § 1 k.c., w myśl którego ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym
działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie
dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła
czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie
odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Dla osiągnięcia skutku postulowanego w przywołanej
normie nie ma znaczenia, kto zamieści ogłoszenie zawierające przeprosiny, istotne jest to by treść
ogłoszenia dotarła do właściwego kręgu odbiorców.
Uwzględniając powyższe, zaskarżone orzeczenie należało uznać za prawidłowe, co skutkowało
oddaleniem zażalenia z mocy art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. Dodatkowo jedynie zatem
wskazać należy, że Sąd Okręgowy w całości podziela stanowisko wyrażone przez Sąd Najwyższy w
uchwale z dnia 28 czerwca 2006 r. (III CZP 23/06). W przywołanej uchwale Sąd ten również wskazał, że

obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika
oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c.
natomiast sąd, jako organ egzekucyjny, jest związany wnioskiem wierzyciela co do wskazanego
sposobu egzekucji. Argumenty przeciwne podniesione w zażaleniu mają charakter polemiczny i nie
znajdują oparcia w obowiązujących przepisach.
Sprawa trwała dwa miesiące i została zakończona. Sądy warmińsko-mazurskie nie miały żadnych
zawiłości. Właściwie zinterpretowały uchwałę Sądu Najwyższego III CZP 23/06. Zasada
dyspozycyjności jest autonomią praw prywatnych, co oznacza, iż sąd nie może z urzędu stosować
własnego trybu egzekucji. W każdym wypadku o sposobie prowadzenia egzekucji decyduje
wierzyciel i on ponosi skutki tego wyboru. Wskazany przez wierzyciela sposób egzekucji musi
być właściwy dla danego rodzaju egzekucji. Jeżeli wskaże właściwy, sąd rozpatrzy, jeżeli wskaże
wadliwy, oddali.
Celem postępowania egzekucyjnego jest realizacja tytułu wykonawczego. Realizacja polega na
wykonaniu, jeżeli wierzyciel złoży właściwy wniosek o wezwanie dłużnika do wykonani
czynności, bądź na oddaleniu wniosku i umorzeniu postępowania, jeżyli wierzyciel wskaże
niewłaściwy sposób egzekucji. Prawo procesowe w tej materii nie przewiduje wariantu
obstrukcji.

Sędzia Pokoju zważył, co następuje.
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze już w postępowaniu I Co 3259/08 miał obowiązek oddalić
wniosek wierzyciela o przeprowadzenie egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c. i zwrócić tytuł
wykonawczy wierzycielowi wraz z wnioskiem (vide postanowienie I Co 2801/12 Sądu
Rejonowego w Ostródzie). Tak należało sprawę rozpatrzyć i zakończyć.
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze w pierwotnym postępowaniu I Co 3259/08 winien był oddalić wniosek
wierzyciela wskazujący niewłaściwy przepis prawa procesowego, art. 1050 k.p.c. – przewidziany w
wyjątkowych wypadkach do egzekucji czynności niezastępowalnych, tak jak uczynił to Sąd Rejonowy w
Ostródzie i Sąd Okręgowy w Elblągu.
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze nie powinien rozstrzygać środków odwoławczych po koleżeńsku, tylko
rozstrzygnąć sprawę bezstronnie, obiektywnie, rzetelnie, bądź wyłączyć się z postępowania.
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze nie powinien rozstrzygać ponownego wniosku wierzyciela z dnia 26
listopada 2015 r. z naruszeniem zasady dyspozycyjności, tylko rozpatrzyć sprawę zgodnie z
brzmieniem literalnym wniosku, odpowiadającym przepisowi art. 1049 k.p.c. Tak zmaterializowałoby się
roszczenie procesowe. Lepiej późno, niż wcale.
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze nie powinien w postępowaniu II Cz 675/17 orzekać jednocześnie,
dwojako, tylko rozstrzygnąć sprawę jednoznacznie, bądź skierować zagadnienie prawne do
rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy, tak jak uczynił to Sąd Okręgowy w Tarnowie – kierując się etyką,
ekonomiką procesową i pokorą.

Sprawa „Ligęzy” jest bezprecedensowa, skandaliczna, upokarzająca, trwa jedenaści lat i jest
nierozstrzygnięta, niezasadnie niezakończona – wyłącznie z winy sądów dolnośląskich, które
prawem kaduka traktują Jelenią Górę jak wyodrębnioną enklawę w terytorium Polski. Apeluję o
nabranie pokory i zaprzestanie orzekania dla przekory, bo każde zło się źle skończy.

Art. 5. Nadużycie prawa podmiotowego
Dz.U.2017.0.459 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym
przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie
uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.
Art. 77. Obowiązki organu w zakresie materiału dowodowego
Dz.U.2017.0.1257 t.j. - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
§ 1. Organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały
materiał dowodowy.
§ 2. Organ może w każdym stadium postępowania zmienić, uzupełnić lub uchylić swoje postanowienie
dotyczące przeprowadzenia dowodu.
§ 3. Organ przeprowadzający postępowanie na wezwanie organu właściwego do załatwienia sprawy
(art. 52) może z urzędu lub na wniosek strony przesłuchać również nowych świadków i biegłych na
okoliczności będące przedmiotem tego postępowania.
§ 4. Fakty powszechnie znane oraz fakty znane organowi z urzędu nie wymagają dowodu. Fakty znane
organowi z urzędu należy zakomunikować stronie.

Nie było i nie ma żadnych prawnych i ludzkich podstaw do nakładania w postępowaniu egzekucyjnym
grzywien i sankcji, o czym świadczą załączone dokumenty. Dopóki postępowanie egzekucyjne nie jest
umorzone, dopóty jest w toku. Niezasadnie w toku. Chcąc zachować twarz i usprawiedliwić podjęte
orzeczenie II Cz 675/17, zasadność oddalenia zażalenia, Sąd musi podważyć wykładnię prawa, znaleźć
różnice pomiędzy postępowaniem egzekucyjnym „Ligęzy”, a sprawami elbląskimi i tarnowskimi w
kontekście uchwały SN III CZP 23/06 i udowodnić, że nie skrzywdził i nie krzywdzi „dłużnika” oraz jego
rodziny.
W związku z powyższym, wnoszę jak w petitum.
W przypadku niewznowienia postępowania, będę zmuszony składać sukcesywnie wnioski o odwołanie
Dariusza Klisia z funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, bo podważy autorytet Ministra
Sprawiedliwości, który desygnował go na tą funkcję w celu usprawnienia sądownictwa.

Odpowiedzi na niniejsze żądanie należy udzielić wszystkim stronom wymienionym w piśmie.

Otrzymują:















Adresat
Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów
Zbigniew Ziobro – Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
Mirosław Przybylski – Dyrektor Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji
Marek Hibner – Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych
Bogdan Święczkowski – Prokurator Krajowy
Ernest Bejda – Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Małgorzata Gersdorf – Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
Krystyna Pawłowicz – Członek Krajowej Rady Sądownictwa
Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich
Ryszard Murat – Prezes Krajowego Sądu Obywatelskiego, 04-852 Warszawa, ul Patriotów 247
Danuta Anna Przywara – Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Draginja Nadaždin – Amnesty International Polska

W załączeniu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Informacja publiczna Sądu Okręgowego w Tarnowie (doręczona 10 stycznia 2018 r.),
Informacja publiczna Sądu Rejonowego w Bochni (doręczona 26 stycznia 2018 r.),
Informacja publiczna Sądu Okręgowego w Elblągu (doręczona 19 stycznia 2018 r.),
Informacja publiczna Sądu Rejonowego w Ostródzie (doręczona 24 stycznia 2018 r.),
I Cz 94/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Elblągu z 2013-02-28,
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06.,
Akt Nominacyjny Sędziego Pokoju z dnia 27 stycznia 2018 r. powołania Grzegorza
Niedźwieckiego na funkcję Sędziego Pokoju Krajowego Sądu Obywatelskiego,
8. Podstawowe informacje na temat Krajowego Sądu Obywatelskiego (wyciąg z Regulaminu
KSO),
9. Zasada prawdy i jej ograniczenia,
10. Zasada praworządności.
---

Jelenia Góra, dnia 1 lutego 2018 r.

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

Prezes Sądu Okręgowego
w Jeleniej Górze
Dotyczy: sygn. akt II S 22/17

Żądanie
Z powodu wykrycia takich okoliczności faktycznych i nowych środków dowodowych, które miały
istotny wpływ na wynik sprawy, a z których z racji braku należytej reprezentacji i wskutek naruszenia
przepisów prawa strona nie mogła skorzystać w poprzednim postępowaniu, żądam na podstawie art. 2,
4, 7, 8, 32 i 45 Konstytucji wznowienia postępowania Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, sygn. akt II S
22/17.
Wnoszę o:
4. Wznowienie postępowania Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze II S 22/17, albowiem
postanowienie z dnia 29 grudnia 2017 r. odrzucające skargę „dłużnika” zapadło bez winy
skarżącego, wyłącznie w wyniku zaniechania przez Sąd rozpatrzenia sensu stricte
przewlekłości, wyjaśnienia przyczyn, błędnej interpretacji przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
uchwały SN III CZP 23/06, z pominięciem istotnych orzeczeń w tej materii sądów małopolskich i
sądów warmińsko-mazurskich wyjaśniających sprawę i nierozstrzygnięcia sprawy co do istoty,
5. Rozstrzygnięcie sprawy zgodnie z zasadami współżycia społecznego, zgodnie z prawem,
ocenienia w sposób wyczerpujący, tak jak uczyniły to sądy małopolskie i sądy warmińskomazurskie, a tym samym z zasadą merytorycznej komunikacji społecznej, legitymizacji decyzji i
równości obywatela wobec prawa,
6. Zakończenie postępowania egzekucyjnego poprzez jego umorzenie w związku z
uwzględnieniem interesu społecznego i słusznego interesu pokrzywdzonego, obowiązku

rozstrzygnięcia i załatwienia sprawy. Celem postępowania egzekucyjnego jest realizacja
tytułu wykonawczego, a nie obstrukcja.

Uzasadnienie
Sąd orzeka w oparciu o trzy rzeczy: dowody, przepisy i sumienie.
Nakazuję wznowić postępowanie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, sygn. akt II S 22/17 7. Wymagają
tego nie tylko przepisy prawa, ale i dobre obyczaje. Artykuł 1. Powszechnej deklaracji praw człowieka.
Sąd nie miał prawa odrzucać skargi na przewlekłość postępowania. Odrzucić można, tylko w przypadku
braków formalnych. Braków formalnych nie było i nie ma.
Sąd odrzucił skargę ze względu na swoje braki, przerzucając problem jakiejś zawiłości na skarżącego.
Zawiłości żadnych nie było i nie ma, na co wskazują otrzymane informacje publiczne w tym zakresie,
oparte o tożsame orzecznictwo. Sąd niedopełnił obowiązku należytego zbadania sprawy i wyjaśnienia
przyczyn tak długiego czasookresu. Postanowienie wydane zostało bez uzyskania wymaganego
prawem stanowiska strony przeciwnej i usprawiedliwienia zwłoki.
Takie oznaczenie nieuzasadnionej zwłoki sprawia, że to na sądzie będzie ciążył obowiązek
rozstrzygnięcia jaki jest „uzasadniony czas” rozpatrywania sprawy. Oznaczając ten okres pod uwagę
będzie brana m.in. zawiłość sprawy. Dodatkowo sąd będzie musiał rozsądzić, czy okres postępowania
nie został wydłużony przez rozpatrywanie spraw nieistotny z punktu widzenia postępowania.
http://www.infor.pl/prawo/w-sadzie/postepowanie-sadowe/252360,Skarga-na-przewlekloscpostepowania.html

Żądam na podstawie obowiązującego porządku prawnego, jednakowego dla wszystkich, wznowienia
postępowania ze względu na nowe dowody wskazujące na zaniechanie interpretacji uchwały Sądu
Najwyższego III CZP 23/06 przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze i pominięcie odmiennych orzeczeń w
tej materii. Są to istotne okoliczności mające fundamentalne znaczenie w sprawie. Sąd ma obowiązek
Grzegorz Niedźwiecki ur. 23 lipca 1961 roku pełni społecznie funkcję Sędzia Pokoju Krajowego
Sądu Obywatelskiego i na podstawie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – dla zapewnienia pokoju,
zgody, dobra, sprawiedliwości i harmonii współżycia społecznego – ma prawo w razie potrzeby
występować na rzecz pożytku publicznego i dla dobra narodu i społeczeństwa polskiego wobec władz,
urzędów i sądów państwowych.
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skorygować niepełne orzeczenie, a jeśli ma wątpliwości lub nie zgadza się z uchwałą SN III CZP 23/06 i
orzeczeniami sądów, to musi zwrócić się do Sądu Najwyższego z zagadnieniem prawnym do
rozstrzygnięcie przez pełen skład sądu8. Tak postępują uczciwi, rzetelni stróże prawa.




Lustrzana sprawa w sądach małopolskich (Sąd Rejonowy w Bochni i Sąd Okręgowy w
Tarnowie) trwała od 25 listopada 2005 r. do 15.01.2007 r., czyli czternaście miesięcy i została
merytorycznie, rzetelnie, w oparciu o właściwe przepisy prawa (art. 1049 k.p.c.) zakończona.
Lustrzana sprawa w sądach warmińsko-mazurskich (Sąd Rejonowy w Ostródzie i Sąd
Okręgowy w Elblągu) trwała od 14 stycznia 2013 r. do 27.03.2013 r., czyli dwa miesiące i
została merytorycznie, rzetelnie, w oparciu o właściwe przepisy prawa zakończona.

Żądam postąpienia tak jak postąpiły sądy małopolskie i sądy warmińsko-mazurskie w sprawie egzekucji
czynności zastępowalnych – świadczeń niepieniężnych. Analiza orzeczeń pozwoli rozwiać wątpliwości
co do rzekomej zawiłości sprawy. Tylko praca, a nie bierność Sądu, wyjaśni w sposób wyczerpujący
sprawę.

Dowód I.
Postanowieniem I Co 563/05 z dnia 25 listopada 2005 r. Sąd Rejonowy w Bochni oddalił wniosek
wierzycielki Zofii S. wniesiony przeciwko dłużniczce Salomei S. o wszczęcie egzekucji świadczenia
niepieniężnego z powodu niedopuszczalności żądanego sposobu egzekucji, wierzycielka złożyła
bowiem wniosek o przeprowadzenie egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c. przewidzianego dla
czynności tzw. zastępowalnych, podczas gdy świadczenie zasądzone na jej rzecz, tj. opublikowanie
oświadczenia zawierającego tekst przeprosin za zachowanie naruszające dobra osobiste, ma - w
ocenie Sądu pierwszej instancji - charakter czynności niezastępowalnej i podlega egzekucji na
podstawie art. 1050 k.p.c. Wnioskodawczyni wniosła zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego, a
przy jego rozpoznawaniu powstało przedstawione przez Sąd Okręgowy w Tarnowie zagadnienie
prawne budzące poważne wątpliwości o treści przytoczonej na wstępie.
Sąd Najwyższy w sprawie egzekucyjnej wierzycielki Zofii S. przeciwko dłużniczce Salomei S. o
egzekucję świadczeń niepieniężnych, po rozstrzygnięciu w Izbie Cywilnej na posiedzeniu jawnym w
dniu 28 czerwca 2006 r. zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Tarnowie
postanowieniem z dnia 10 lutego 2006 r.:
1. "Czy nałożony na dłużnika obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych wierzyciela,
polegający na zamieszczeniu odpowiedniej treści oświadczenia w prasie lub też umieszczeniu go w
innym miejscu (np. na tablicy ogłoszeń), stanowi tzw. czynność zastępowalną, egzekwowaną przy

Sąd i tak się nie wymiga od wznowienia tych niezgodnych z prawem orzeczeń, od rozpatrzenia tego
zagadnienia zgodnie z zasadą równości obywatela wobec prawa w oparciu o przedłożone nowe
informacje, bo i tak będzie musiał wydać postanowienie o zamianie niezapłaconej grzywny 2.000 zł
na areszt. Każde postępowanie jest dwuinstancyjne i wówczas trzeba będzie się odnieść do treści tego
pisma, do orzecznictwa w tym zakresie i zakazu stosowania tortur.
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zastosowaniu art. 1049 k.p.c., czy też podlega on, jako tzw. czynność niezastępowalna, egzekucji w
trybie określonym w art. 1050 k.p.c.?
2. Czy sąd, działając jako organ egzekucyjny, jest związany wnioskiem wierzyciela co do wskazanego w
nim sposobu egzekucji świadczenia niepieniężnego, a w związku z tym - w razie stwierdzenia, że nie
zasadna jest egzekucja wedle sposobu oznaczonego przez wierzyciela - winien taki wniosek oddalić,
czy też powinien zastosować środki przymuszające przewidziane we właściwym przepisie, bez względu
na treść wniosku egzekucyjnego?"
podjął uchwałę:
1. Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez
dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie
art. 1049 k.p.c.
2. Sąd jako organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela co do wskazanego sposobu
egzekucji.
Sąd Okręgowy w Tarnowie po podjęciu uchwały przez Sąd Najwyższy (III CZP 23/06) postanowieniem
z dnia 29.09.2006 r. uchylił postępowanie Sadu Rejonowego w Bochni (I Co 563/05) i sprawę przekazał
temu Sądowi do ponownego rozpoznania.
Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Bochni z dnia 15 stycznia 2007 r. postępowanie w
sprawie o sygn. akt I Co 508.06 (poprzednia sygnatura – I Co 563/05) zostało umorzone z uwagi na
wykonanie przez dłużniczkę ciążącego na niej obowiązku i opublikowanie w trybie art. 1049 k.p.c.
stosownego oświadczenia…
W ten sposób zmaterializowało się roszczenie wierzyciela we właściwym przepisie egzekucyjnym,
jedynie słusznym trybie art. 1049 k.p.c. przewidzianym dla egzekucji czynności zastępowalnych.
Zmaterializowało się dzięki powadze Sądu Okręgowego w Tarnowie, który wobec powstałych
poważnych wątpliwości skierował zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy oraz
dzięki pokorze Sądu Rejonowego w Bochni, który po otrzymaniu wykładni z Sądów wyższych instancji,
iż błędnie zakwalifikował czynność zawartą w tytule wykonawczym do kategorii czynności
niezastępowalnych, zaszeregowaną w przepisie art. 1050 k.p.c., rozstrzygnął sprawę zgodnie z zasadą
dyspozycyjności w trybie art. 1049 k.p.c.
Sprawa trwała czternaście miesięcy, została definitywnie i jednoznacznie rozstrzygnięta, w oparciu
o wszechstronnie, wyczerpująco zabrany materiał dowodowy.
Dowód II.
W sprawie I Co 2801/12 Sąd Rejonowy w Ostródzie postanowieniem z dnia 14 stycznia 2013 roku
oddalił wniosek wierzyciela o przeprowadzenie egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c. Na skutek zażalenia
wierzyciela również Sąd Okręgowy w Elblągu w dniu 28 lutego 2013 roku oddalił zażalenie.
Postanowienie zostało prawomocnie zakończone. W dniu 27.03.2013 r. Sąd Rejonowy w Ostródzie
zwrócił tytuł wykonawczy wierzycielowi wraz z wnioskiem.. Sprawa została zakończona i żadne inne
czynności nie były podejmowane.

Na marginesie zaznaczyć należy, że Sąd Okręgowy w Elblągu, rozpatrując sprawę wypadkowo w
ramach zażalenia na postanowienie sądu I instancji, wydał w dniu 28.02.2013 r. postanowienie, sygn.
akt I Cz 94/13, w którym
zważył, co następuje:
Zażalenie wierzyciela nie zasługiwało na uwzględnienie.
Zgodnie z art. 1049 § 1 k.p.c. jeżeli w samym tytule egzekucyjnym nie postanowiono, że w razie
niewykonania przez dłużnika w wyznaczonym terminie czynności, którą może wykonać także inna
osoba, wierzyciel będzie umocowany do wykonania tej czynności na koszt dłużnika - sąd, w którego
okręgu czynność ma być wykonana, na wniosek wierzyciela wezwie dłużnika do jej wykonania w
wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym upływie terminu udzieli wierzycielowi umocowania do
wykonania czynności na koszt dłużnika. Na żądanie wierzyciela sąd przyzna mu sumę potrzebną do
wykonania czynności. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.
W ocenie Sądu drugiej instancji obowiązek publicznego przeproszenia wierzyciela jest obowiązkiem,
który za dłużnika może wykonać inna osoba. Słusznie wskazał Sąd Rejonowy, że zasadniczym celem
takiego przeproszenia jest usunięcie skutków naruszenia dóbr osobistych. Stanowisko takie znajduje
oparcie w art. 24 § 1 k.c., w myśl którego ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym
działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie
dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła
czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie
odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Dla osiągnięcia skutku postulowanego w przywołanej
normie nie ma znaczenia, kto zamieści ogłoszenie zawierające przeprosiny, istotne jest to by treść
ogłoszenia dotarła do właściwego kręgu odbiorców.
Uwzględniając powyższe, zaskarżone orzeczenie należało uznać za prawidłowe, co skutkowało
oddaleniem zażalenia z mocy art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. Dodatkowo jedynie zatem
wskazać należy, że Sąd Okręgowy w całości podziela stanowisko wyrażone przez Sąd Najwyższy w
uchwale z dnia 28 czerwca 2006 r. (III CZP 23/06). W przywołanej uchwale Sąd ten również wskazał, że
obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika
oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c.
natomiast sąd, jako organ egzekucyjny, jest związany wnioskiem wierzyciela co do wskazanego
sposobu egzekucji. Argumenty przeciwne podniesione w zażaleniu mają charakter polemiczny i nie
znajdują oparcia w obowiązujących przepisach.
Sprawa trwała dwa miesiące i została zakończona. Sądy warmińsko-mazurskie nie miały żadnych
zawiłości. Właściwie zinterpretowały uchwałę Sądu Najwyższego III CZP 23/06. Zasada
dyspozycyjności jest autonomią praw prywatnych, co oznacza, iż sąd nie może z urzędu stosować
własnego trybu egzekucji. W każdym wypadku o sposobie prowadzenia egzekucji decyduje
wierzyciel i on ponosi skutki tego wyboru. Wskazany przez wierzyciela sposób egzekucji musi
być właściwy dla danego rodzaju egzekucji. Jeżeli wskaże właściwy, sąd rozpatrzy, jeżeli wskaże
wadliwy, oddali.

Celem postępowania egzekucyjnego jest realizacja tytułu wykonawczego. Realizacja polega na
wykonaniu, jeżeli wierzyciel złoży właściwy wniosek o wezwanie dłużnika do wykonani
czynności, bądź na oddaleniu wniosku i umorzeniu postępowania, jeżyli wierzyciel wskaże
niewłaściwy sposób egzekucji. Prawo procesowe w tej materii nie przewiduje wariantu
obstrukcji.

Sędzia Pokoju zważył, co następuje.
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze już w postępowaniu I Co 3259/08 miał obowiązek oddalić
wniosek wierzyciela o przeprowadzenie egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c. i zwrócić tytuł
wykonawczy wierzycielowi wraz z wnioskiem (vide postanowienie I Co 2801/12 Sądu
Rejonowego w Ostródzie). Tak należało sprawę rozpatrzyć i zakończyć.
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze w pierwotnym postępowaniu I Co 3259/08 winien był oddalić wniosek
wierzyciela wskazujący niewłaściwy przepis prawa procesowego, art. 1050 k.p.c. – przewidziany w
wyjątkowych wypadkach do egzekucji czynności niezastępowalnych, tak jak uczynił to Sąd Rejonowy w
Ostródzie i Sąd Okręgowy w Elblągu.
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze nie powinien rozstrzygać środków odwoławczych po koleżeńsku, tylko
rozstrzygnąć sprawę bezstronnie, obiektywnie, rzetelnie, bądź wyłączyć się z postępowania.
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze nie powinien rozstrzygać ponownego wniosku wierzyciela z dnia 26
listopada 2015 r. z naruszeniem zasady dyspozycyjności, tylko rozpatrzyć sprawę zgodnie z
brzmieniem literalnym wniosku, odpowiadającym przepisowi art. 1049 k.p.c. Tak zmaterializowałoby się
roszczenie procesowe.
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze nie miał prawa w postępowaniu II S 22/17 odrzucić skargi na
przewlekłość postępowania I Co 441/16, zasłaniając się fikcyjną zawiłością, tylko rozpatrzyć sprawę w
oparciu o wszechstronnie zabrany materiał dowodowy – wyjaśniając problem „zawiłości” (czytaj
obstrukcji). Zawiłości żadnej nie było i nie ma, są tylko dowolne orzeczenia i wypaczenie zasady
niezawisłości. Przerzucanie obowiązku wyjaśnienia sprawy, ciężaru dowodu na broniącego się, jest
niedopuszczalne.

Sprawa „Ligęzy” jest bezprecedensowa, skandaliczna, upokarzająca, trwa jedenaści lat i jest
nierozstrzygnięta, niezasadnie niezakończona – wyłącznie z winy sądów dolnośląskich, które
prawem kaduka traktują Jelenią Górę jak wyodrębnioną enklawę w terytorium Polski. Apeluję o
nabranie pokory i zaprzestanie orzekania dla przekory, bo każde zło się źle skończy.

Art. 5. Nadużycie prawa podmiotowego
Dz.U.2017.0.459 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny

Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym
przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie
uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

Art. 77. Obowiązki organu w zakresie materiału dowodowego
Dz.U.2017.0.1257 t.j. - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
§ 1. Organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały
materiał dowodowy.
§ 2. Organ może w każdym stadium postępowania zmienić, uzupełnić lub uchylić swoje postanowienie
dotyczące przeprowadzenia dowodu.
§ 3. Organ przeprowadzający postępowanie na wezwanie organu właściwego do załatwienia sprawy
(art. 52) może z urzędu lub na wniosek strony przesłuchać również nowych świadków i biegłych na
okoliczności będące przedmiotem tego postępowania.
§ 4. Fakty powszechnie znane oraz fakty znane organowi z urzędu nie wymagają dowodu. Fakty znane
organowi z urzędu należy zakomunikować stronie.

Dopóki postępowanie egzekucyjne nie jest umorzone, dopóty jest w toku. Niezasadnie w toku. Nie było i
nie ma żadnych powodów do obstrukcji i nierozstrzygnięcia sprawy zgodnie z literą prawa, o czym
świadczą załączone dokumenty. Postępowanie trwa dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy
egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego. Chcąc zachować twarz i
usprawiedliwić podjęte orzeczenie II S 22/17, zasadność przewlekłości, Sąd musi podważyć wykładnię
prawa, znaleźć różnice pomiędzy postępowaniem egzekucyjnym „Ligęzy”, a sprawami elbląskimi i
tarnowskimi w kontekście uchwały SN III CZP 23/06 i udowodnić, że nie skrzywdził i nie krzywdzi
„dłużnika” oraz jego rodziny.
W związku z powyższym, wnoszę jak w petitum.
W przypadku niewznowienia postępowania, będę zmuszony składać sukcesywnie wnioski o odwołanie
Dariusza Klisia z funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, bo podważy autorytet Ministra
Sprawiedliwości, który desygnował go na tą funkcję w celu usprawnienia sądownictwa.
Odpowiedzi na niniejsze żądanie należy udzielić wszystkim stronom wymienionym w piśmie.

Otrzymują:



Adresat
Andrzej Duda – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej














Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów
Zbigniew Ziobro – Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny
Mirosław Przybylski – Dyrektor Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji
Marek Hibner – Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych
Bogdan Święczkowski – Prokurator Krajowy
Ernest Bejda – Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego
Małgorzata Gersdorf – Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
Krystyna Pawłowicz – Członek Krajowej Rady Sądownictwa
Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich
Ryszard Murat – Prezes Krajowego Sądu Obywatelskiego, 04-852 Warszawa, ul Patriotów 247
Danuta Anna Przywara – Helsińska Fundacja Praw Człowieka
Draginja Nadaždin – Amnesty International Polska

W załączeniu:
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Informacja publiczna Sądu Okręgowego w Tarnowie (doręczona 10 stycznia 2018 r.),
Informacja publiczna Sądu Rejonowego w Bochni (doręczona 26 stycznia 2018 r.),
Informacja publiczna Sądu Okręgowego w Elblągu (doręczona 19 stycznia 2018 r.),
Informacja publiczna Sądu Rejonowego w Ostródzie (doręczona 24 stycznia 2018 r.),
I Cz 94/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Elblągu z 2013-02-28,
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06.,
Akt Nominacyjny Sędziego Pokoju z dnia 27 stycznia 2018 r. powołania Grzegorza
Niedźwieckiego na funkcję Sędziego Pokoju Krajowego Sądu Obywatelskiego,
18. Podstawowe informacje na temat Krajowego Sądu Obywatelskiego (wyciąg z Regulaminu
KSO),
19. Zasada prawdy i jej ograniczenia,
20. Zasada praworządności.

*

Jelenia Góra, dnia 30 marca 2018 r.
Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Mgr Zbigniew Ziobro
Minister
Sprawiedliwości,
Generalny

Prokurator

za pośrednictwem
Mgr Agnieszka Kałużna-Rudowicz
Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

Skarga
na obstrukcyjne działania Prezes Sadu Rejonowego w Jeleniej Górze Agnieszki KałużnejRudowicz

Wnoszę o:
1. zobowiązanie Prezesa Sadu Rejonowego w Jeleniej Górze do etycznego i przejrzystego
działania,
2. odwołanie Prezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z zajmowanego stanowiska w związku
z metodami dalece odbiegającymi od zasadnego i sprawnego działania sądu.

Uzasadnienie
Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze narusza zbiór zasad etyki zawodowej sędziów, art. 3 k.p.c.,
art. 2, 7, 30, 32, 42 i 45 konstytucji, pozbawiając stronę (jedenastoletniego postępowania), prawa do
fundamentalnej wiedzy o sprawie i do informacji procesowej oraz prawa do sądu i do obrony.
Prezes Kałużna-Rudowicz umyślnie nie udziela poszkodowanemu merytorycznych, rzeczowych
odpowiedzi w kwestii obiektywnego i definitywnego rozstrzygnięcia postępowania I Co 441/16. Żądam
należnych mi odpowiedzi:


Czy w świadczenie niepieniężne określone w punkcie I. tytułu wykonawczego I C 1062/08
jest czynnością zastępowalną i podlega egzekucji w trybie art. 1049 k.p.c., czy jest
czynnością niezastępowalną i podlega egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c.?



Jaką zawiłość sprawy musi rozstrzygnąć Sąd, żeby zakończyć postępowanie
egzekucyjne I Co 441/16 tak jak uczynił to Sąd Rejonowy w Ostródzie (I Co 2801/12)?

To jest nie tylko pogwałcenie demokratycznych zasad współżycia społecznego i łamanie
fundamentalnych praw człowieka, przepisów rozdziału I i II konstytucji, to są działania, a raczej
bezczynność i tortury jakie miały miejsce wobec niewinnie skazanego Tomasza Komendy.

Niezależnie od powyższego, Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, jako szef zorganizowanej
grupy, dopuszcza się kradzieży mienia organizacji pozarządowej (komputera typu laptop marki Acer nr
S/N: NXGD4EP013710064E27600 wraz z zasilaczem), w celu zastraszenia pokrzywdzonego i próby
zabrania mu możliwości obrony. Związek stowarzyszeń Trybunał Narodowy nie może obecnie złożyć
między innymi CIT8 w Urzędzie Skarbowym.

Metody te nie są etycznymi, ekonomicznymi i zgodnymi z służebną rolą, z art. 5 k.c., są uporczywym
nękaniem żywego człowieka, prowadzą do złośliwej obstrukcji i wymuszeń rozbójniczych, do
eksterminacji rodziny. To są mafijne działania. Mafijne, bo bez przyczyny (II K 467/07) i po
sfingowanych procesach (I C 1062/08), z naruszeniem uchwały Sądu Najwyższego III CZP 23/06.
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

W związku z powyższym, wnoszę jak w petitum.

*

Jelenia Góra, dnia 27 marca 2028 r.
Represjonowany
Grzegorz Niedźwiecki
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Mgr Zbigniew Ziobro
Minister
Sprawiedliwości,
Generalny

Prokurator

za pośrednictwem
Mgr Dariusz Kliś
Prezes Sadu Okręgowego w Jeleniej Górze

Skarga
na konfabulowanie, bezczynność, niestosowanie prawa, matactwo i sabotowanie reformy
sądownictwa przez nowo powołanego Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Dariusza
Klisia

Wnoszę o:
1. zobligowanie Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze do wszczęcia wznowienia
postępowania II S 22/17 ze skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego I C 1062/08 (I
Co 3259/08, I Co 441/16)
2. odwołanie Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Dariusza Klisia z zajmowanego
stanowiska wobec braku spełnienia oczekiwań usprawnienia działalności sądu.

Uzasadnienie
Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w piśmie z dnia 15 marca 2018 r., sygn. akt A-4580-4/18
poświadcza nieprawdę, niedopełnia obowiązków i wypacza prawo.

Po pierwsze, przytoczone postanowienia sądu Rejonowego, Okręgowego i Apelacyjnego, oddalające
wnioski o wyłączenie sędziów z kuriozalnych postępowań w sprawie II S 22/17 oraz I Co 441/16 są
nieważne z mocy prawa. Sędziowie orzekający są stroną złośliwych postępowań i nie mogą orzekać w
swojej sprawie, bo obstrukcja, nieuznawanie prawa i dowolne stosowania prawa nigdy się nie skończy.
To nie ma nic wspólnego z niezawisłością i właściwością miejscową, tylko z nadużyciem władzy i
wypaczeniem niezawisłości. Zachodzi tu bezwzględna podstawa wyłączenia sędziów z art. 48 k.p.c. i 41
k.p.k. Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze winien zastosować art. 304 k.p.k.
Po drugie, Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Dariusz Kliś niespełna roli jaką mu powierzono,
bierze współudział w oszustwach sądowych, nieuznawaniu ustanowionego prawa, uprawia
poplecznictwo. Sędziowie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze świadomie i umyślnie orzekają z
rozdwojeniem jaźni, nie uznają obowiązującego porządku prawnego, równości wszystkich wobec
prawa, nie uznają orzecznictwa i jednoznacznej uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r.
III CZP 23/06, która jest wykładnią dla stosowania wyłącznie art. 1049 k.p.c. do egzekucji czynności
zastępowalnych. Orzekają w sprawie II Cz 675/17 dwojako i uprawomocniają chore postanowienia,

licząc na nieskorzystanie przez pokrzywdzonego ze skargi lub na przychylność braci prawniczej.
Prawomocność oszustw jest nieważna z mocy prawa (vide SO Elbląg I Cz 94/13). Nie można
przerzucać ciężaru dowodu i obowiązku rzetelnego zbadania sprawy na oskarżonego. Sędziowie Sądu
Okręgowego w Jeleniej Górze nie realizują roli nadzoru, kontroli instancyjnej, tylko legalizują braki
legitymizacji. I tu jest odpowiedź, dlaczego sami siebie nie wyłączają.
Po trzecie, istotą problemu jest uporczywe nękanie Grzegorza Niedźwieckiego i jego rodziny,
jedenastoletnie wymuszenia rozbójnicze, nadużycie zasady dyspozycyjności, nierealizowanie egzekucji
świadczeń niepieniężnych tytułu wykonawczego I C 1062/08 w jedynie słusznym trybie, a jednocześnie
nieuznawanie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu
przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez
nieuzasadnionej zwłoki.
W dniu 1 lutego br. złożyłem wniosek o wznowienie postępowania II S 22/17, w którym odrzucono
skargę na przewlekłość postępowania z naruszeniem art. 9 ustawy o skardze i z pominięciem art. 2.2
tejże ustawy. Zawiłości żadnej nie ma, zresztą to nie mój problem, bezprecedensowa, nieuzasadniona
przewlekłość trwa. Sąd nie może nie uznawać wniosku o wznowienie wadliwego postępowania i
kierować skarżącego stale do składania nowego wniosku, bo mógłby (nadużywając niezawisłości i
swobody orzeczeń) wiecznie odrzucać skargę lub jak się dogada z wierzycielem umorzyć postępowanie
i oddalić skargę, którą można składać tylko w toku postępowania. Żądam uruchomienia skargi i
naprawienia szkody.
Takiego barbarzyństwa, bezprawia i tortur nie było w historii Polski.
W związku z powyższym wnoszę, jak w petitum.

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”

*

Jelenia Góra, dnia 26 marca 2018 r.
Sędzia Pokoju
Grzegorz Niedźwiecki
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Państwo w państwie
Układ zamknięty

Stanowisko Sędziego Pokoju
Postanowienie z dnia 21 marca 2018 r., sygn. akt II Kp 51/18 nie uwzględniające
wniosku represjonowanego od jedenastu lat Grzegorza Niedźwieckiego o wyłączenie
tzw. Sędzi Joanny Polikowskiej (która nie zna norm art. 361 k.p.k.) i wszystkich
sędziów jeleniogórskich od rozpoznania zażalenia na umorzenie postępowania w
sprawie uporczywego nękania, czy odmowy wszczęcia śledztwa w sprawie
wymuszeń rozbójniczych jest nieważne z mocy prawa. Przytoczone art. 41 i 42 k.p.k.
nie mają tu zastosowania.
Sprawcą uporczywego nękania i wymuszeń rozbójniczych, a wręcz bolszewickiej
eksterminacji, wbrew ustanowionemu prawu (SN III CZP 23/06), są sędziowie Sądu
Rejonowego i Okręgowego w Jeleniej Górze, którzy nie kierują się literą prawa,
obowiązującym porządkiem prawnym i etyką, tylko prawem socjopatów,
nadużywając niezawisłości. Za nic mają orzecznictwa i równość wobec prawa, zakaz
stosowania tortur, bo czują się bezkarni w skorumpowanym systemie.
Postępowanie egzekucyjne facere I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16), które
winno być rozstrzygnięte w dwa miesiące w trybie art.1049 k.p.c. (vide SO Tarnów I
Cz 44/06, SO Elbląg I Cz 94/13), toczy się obstrukcyjnie jedenaście lat i nie widać
końca. Tak postępują najgorsi zwyrodnialcy i złodzieje, a nie stróże prawa. Złodzieje
środków materialnych i życia. Nawet ustawy o skardze na przewlekłość nie
uznajecie.
Żaden winowajca nie może orzekać w swojej sprawie, tak jak złodziej nie może
orzekać czy ukradł, bo to nie tylko nie byłoby wątpliwe co do jakości i bezstronne, ale
jednokierunkowe. NIEWINNY. To są poważne argumenty, trafiają niestety na
niepoważnych „ludzi”.
Ewentualne postanowienia wydane w kwestii rozstrzygnięcia zażalenia na decyzje
lokalnej grupy przestępczej, również będą nieważne z mocy prawa.
Proszę nabrać pokory i rozpatrzyć skargę na niespotykaną przewlekłość, zapłacić
20.000 zł i zakończyć postępowanie egzekucyjne. Proszę przestać mnie upokarzać i
niszczyć moją rodzinę. Proszę nie naśladować Karla Fritzscha. Proszę zejść na
ziemię i nie nadużywać władzy.
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/
http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/wymiar-niesprawiedliwosci/
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
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Jelenia Góra, dnia 24 marca 2018 r.

Grzegorz Niedźwiecki
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra
PESEL 61072301251

SSA Marek Hibner
Rzecznik Dyscyplinarny
Ministerstwo Sprawiedliwości
Dotyczy: Nr RDSP 715-36/18

Skarga
I.

Zgodnie ze wskazówkami Sądu Najwyższego odnośnie art. 114 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. nr 2018, poz. 23) składam skargę na
Sędziów Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze: Sylwię Bańkę-Mrozewską, Beatę Glazar, Alicję
Izydorczyk, które pogwałciły autorytet Sędziów Sądu Najwyższego – Jacka Gudowskiego, Teresę
Bielską-Sobkowicz, Zbigniewa Strus przekłamując uchwałę SN z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP
23/06 i wnoszę o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów wydających sprzeczne
z prawem orzeczenia.
W postanowieniu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie II Cz 675/17, wymienieni sędziowie wypaczyli
uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06 i podważyli rozstrzygnięte przez
Sąd Najwyższy zagadnienie prawne zasadami dyspozycyjności. Wyżej postawili autonomię praw
prywatnych wierzyciela, od wykładni Sądu Najwyższego.
Wnoszę o skierowanie pozwu do Sądu Dyscyplinarnego przeciwko wymienionym Sądziom Sądu
Okręgowego w Jeleniej Górze, którzy umyślnie popełnili nie tylko błąd subsumcji, ale obrazę przepisów
prawa procesowego art. 1049 k.p.c. w zw. z art. 1050 k.p.c., naruszyli art. 7, 32 i 183 Konstytucji, art.
226 k.k. oraz popełnili przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, godząc w autorytet państwa,
władzy sądowniczej. Podważają orzeczenia organów wyższego stopnia, uchwały Sędziów Sądu
Najwyższego. Nie ustosunkowują się do fundamentalnego zagadnienia prawnego i przewlekają
bezprecedensowo postępowanie, upokarzając 11 lat niewinnego człowieka.
Sędziowie jeleniogórscy nie kierują się literą prawa, prawem ustanowionym, tylko traktują Jelenią Górę
jak enklawę, siebie jak władzę ustawodawczą, wprowadzają w życie, do obiegu prawnego własny
porządek prawny, nie wyjaśniając w ogóle wątpliwości.
To jest pogarda dla sądownictwa, dla tak zaszytej funkcji, jaką jest bycie sędzią i rażące naruszenie
godności ludzkiej, interesu społecznego i słusznego interesu obywatela. To jest naruszanie
fundamentalnych praw człowieka.
Takie umyśle pogwałcenie urzędu, nie tylko ślubowania sędziowskiego i zbioru zasad etyki zawodowej
sędziów, interesu społecznego oraz zasad współżycia społecznego, nie może pozostać zlekceważone i
bezkarne.

Kara dyscyplinarna jest bezwzględna i wezwanie do naprawienie szkody, o co wnoszę.

II.

Niezależnie od powyższego, oczekuję przerwania bezczynności sędziów Sądu Okręgowego w
Jeleniej Górze i zobowiązanie ich do uruchomienia skargi na przewlekłość jedenastoletniego
postępowania egzekucyjnego I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16), złożonej zgodnie z
wymogami oprawnymi dnia 1 lutego 2018 r. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, mając współudział w
obstrukcji, w tej parodii prawa, odrzucił skargę na przewlekłość postępowaniem II S 22/17, z
naruszeniem art.2.2 ustawy o skardze… Odrzucił bezzasadnie, uzasadniając czasookres zawiłością
sprawy, co jest absolutnie nieprawdziwe, mając jasno sprecyzowaną wyżej wskazaną wykładnię
prawa SN III CZP 23/06. Sądy małopolskie (SR w Bochni i SO w Tarnowie), kierując się
rzetelnością i obiektywnością, etyka i ekonomiką procesową, rozstrzygnęły bliźniaczą sprawę w
czternaście miesięcy, wyjaśniając przedmiotowe zagadnienie prawne w Sądzie najwyższym w 2006
roku. Sądy warmińsko-mazurskie (SR w Ostródzie i SO w Elblągu I Cz 94/13), mając już
obligatoryjna wykładnię prawa, rozstrzygnęły sprawę w 2013 roku w dwa miesiące we właściwym
trybie art. 1049 k.p.c., bo jest to czynność wyłącznie zastępowalna. Nie ma tu żadnej zawiłości.
Oczekuję interwencji i zmuszenie lokalnych funkcjonariuszy do przestrzegania obowiązującego
porządku prawnego i zakończenia pokłosia, niszczenia rodziny. Jedenaście lat tortur bez przyczyny,
to nie jest demokracja i przestrzeganie praw człowieka.

I proszę nie powielać tradycyjnych metod spuszczania skarg na dół, do źródła zaniedbań. Z-ca
Rzecznika Dyscyplinarnego Cezariusz Baćkowski wykazał się już poplecznictwem i będzie to fikcja
dyscyplinowania.
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

Z poważaniem
Grzegorz Niedźwiecki

*

Skarga / sprzeciw
Polska nie jest państwem prawa, organy władzy publicznej nie działają na podstawie i w
granicach prawa. Państwo nie funkcjonuje. Żądam stwierdzenia skandalicznej przewlekłości
postępowania.

Sz. P. Konrad Wytrykowski
Sz. P. Marek Hibner
Poświadczają Panowie nieprawdę.
Po pierwsze, postanowieniem z dnia 28 września 2017 r. w sprawie II Cz 675/17 oddalono umyślnie
zażalenie na bezpodstawną grzywnę w sprawie I Co 441/16 (dlaczego mnie nie aresztują), niezgodnie z
przepisami prawa, posługując z rozdwojeniem jaźni. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze miał obowiązek
postąpić tak jak Sąd Okręgowy w Tarnowie, właściwie czytając uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 28
czerwca III CZP 23/06 i Sąd Okręgowy w Elblągu, I Cz 94/13. W Polsce obowiązuje jeden porządek
prawny, a przynajmniej powinien obowiązywać. Niestety sędziowie jeleniogórscy nie kierują się faktami,
ekonomiką, etyką i przepisami prawa, tylko stosują prawo gestapo, a sędziowie wrocławscy mają
współudział w tych oszustwach sądowych (nie zachodzą przesłanki określone w art. 400 k.p.c.),
gorszych jak za czasów stalinowskich. Zamknięto mi umyślnie drogę sądową do obrony, matactwem,
korupcją, dowolnym stosowaniem prawa procesowego, a nie zasadami współżycia społecznego i
prawem materialnym, rzeczowym.
Podstawą wznowienia postępowania II Cz 675/17 jest art. 5 k.c., art. 58 k.c., art. 401 pkt. 2) k.p.c., art.
403 k.p.c., art. 407 k.p.c., art. 524 k.p.c., obraza przepisów prawa procesowego art. 1049 k.p.c. w zw. z
art. 1050 k.p.c., uchwała SN III CZP 23/06, art. 2, 7, 8, 30, 32, 40, 42, 45 Konstytucji, art. 1.
Powszechnej deklaracji praw człowieka, art. 231 k.k., art. 271 § 1 k.k.

Postępowanie II S 22/17 w sprawie jedenastoletniej przewlekłości postępowania egzekucyjnego I
C 1062/08 (I Co 3259/08. I Co 441/16) zostało bezzasadnie odrzucone, z naruszeniem art. 2.2 o
skardze9 oraz kryteriów art. 9 ustawy o skardze… Skarga spełniała i spełnia wymogi określone ustawą
(art. 2 ust. 1 art. 3 pkt. 5, art. 6 ust. 2), to barbarzyńscy sędziowie nie stosują obligatoryjnego prawa. Nie
ma żadnej zawiłości sprawy. Jest obstrukcja i gangsterstwo, nadużycie władzy i niedopełnienie
obowiązków.
Termin do wniesienia wniosków o wznowienie postępowań został zachowany, bezpośrednio po
otrzymaniu informacji publicznych, niezbitych dowodów, okoliczności mających istotne znaczenie w
sprawie.
Wysyłanie skarg do źródła zaniedbań jest kpiną z praworządności. Sędziowie są niezależni i niezawiśli
od prawa. Do czasu.
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/
2. Dla stwierdzenia, czy w sprawie doszło do przewlekłości postępowania, należy w szczególności ocenić
terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd w celu wydania rozstrzygnięcia kończącego
postępowanie w sprawie albo czynności podjętych przez prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie
przygotowawcze w celu zakończenia postępowania przygotowawczego lub czynności podjętych przez sąd lub
komornika sądowego w celu przeprowadzenia i zakończenia sprawy egzekucyjnej albo innej sprawy dotyczącej
wykonania orzeczenia sądowego. Dokonując tej oceny, uwzględnia się łączny dotychczasowy czas postępowania od jego
wszczęcia do chwili rozpoznania skargi, niezależnie od tego, na jakim etapie skarga została wniesiona, a także charakter
sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej
zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania.
9

Jelenia Góra, 2018-03-23
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19
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Bezwzględna nieważność czynności prawnej

Jeżeli Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze nie uwzględni wniosku o wyłączenie
wszystkich sędziów jeleniogórskich od orzekania w sprawie II Kp 51/18 i samowolnie
orzeknie w sprawie obstrukcji egzekucji, to czynność będzie nieważna z mocy prawa.
Żaden nękający nie może rozstrzygać o uporczywym nękaniu, bo nie będzie to miało
nic wspólnego z obiektywnością i sprawiedliwością.
To samo dotyczy wznowienia postępowań II Cz 675/17 (oddalenie z rozdwojeniem
jaźni, sprzecznie z literą prawa, zażalenia na bezpodstawną grzywnę) i II S 22/17
(odrzucenie skargi na skandaliczną, niedopuszczalną, niezasadną przewlekłość
postępowania I Co 441/16) Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. Nikt nie może być
sędzią w swojej sprawie.

Art. 58. Bezwzględna nieważność czynności prawnej

Dz.U.2017.0.459 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
§ 1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna,
chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce
nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.
§ 2. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.
§ 3. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w
mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień
dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana.

Podobnie stanowi o tym prawo procesowe w postępowaniu karnym.
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

Jelenia Góra, 2018-03-23
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19
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Jelenia Góra, 2018-03-21

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
I inni

Dotyczy: II Kp 51/18 (PR 1 Ds. 1276.2017)

Dodatkowe uzasadnienie wyłączenia sędziów

Załączam kolejną podstawę wyłączenia sędziego Joanna Polikowskiej i wszystkich sędziów Sądu
Rejonowego w Jeleniej Górze od orzekania w sprawie II Kp 51/18.
Dzisiaj, tj. 2018-03-21 o godz. 13:30 miałem uczestniczyć w posiedzeniu sądowym jako osoba zaufania.
Zostałem wskazany przez oskarżyciela prywatnego Tadeusza Woch do obecności w posiedzeniu II Kp
965/17 (PR 3 Ds. 93.2017) w sali nr 240 Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze. Niestety nie dane mi było
w tym posiedzeniu uczestniczyć.
Posiedzenie kilka minut się opóźniło, nikt nie wskazał przyczyn i nie przeprosił. Na zapytanie
przewodniczącej rozprawy kogo reprezentuję, przedstawiłem się z imienia i nazwiska oraz oznajmiłem,
iż jestem Sędzią Pokoju i osobą zaufania powoda.
Sądzia Joanna Polikowska była wyraźnie zdenerwowana i oświadczyła, iż posiedzenie w sprawie
rozpatrzenia zażalenia jest z wyłączeniem jawności i muszę opuścić salę sądową. Na zapytanie jaka
podstawa prawna o tym stanowi, otrzymałem odpowiedź, że art. 96 k.p.k. Pożegnałem się grzecznie i
poszedłem do domu.

Nie zgadzam się z zasadnością wyrzucenia mnie z sali sądowej, skoro posiedzenie nie dotyczyło spraw
rodzinnych i żadna ze stron nie miała przeciwwskazań. Tym bardziej, że uczestniczyłem już wiele razy
w tego typu posiedzeniach sądowych dotyczących rozpatrzenia zażalenia na umorzenie przez
prokuratora dochodzenia lub odmowę wszczęcia śledztwa.

Jest to sprzeczne z demokracją, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, rozdziałem II
konstytucji dotyczącym wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela oraz z wykładnią i literą
prawa.

Uchwała SN: Posiedzenia sądów karnych powinny być jawne
Sąd Najwyższy, obradując w składzie siedmiu sędziów, rozstrzygnął pytanie w uchwale 28 marca 2012
r. (sygn. I KZP 26/11).
W postępowaniu karnym posiedzenia, na których sąd rozpoznaje sprawy dotyczące bezpośrednio
konstytucyjnych praw jednostki, powinny być jawne dla publiczności, w tym dla dziennikarzy - orzekł
dzisiaj (28 marca 2012 r.) w uchwale Sąd Najwyższy.
Sąd Najwyższy zajmował się wnioskiem pierwszego prezesa SN o rozstrzygnięcie przez rozszerzony
skład Izby Karnej SN kwestii jawności posiedzeń, podczas których sądy karne rozstrzygają np. o
areszcie tymczasowym, umorzeniu procesu, zażaleniu na odmowę wszczęcia śledztwa itp.
Art. 361. Obecność na rozprawie z wyłączeniem jawności innych osób niż uczestnicy
postępowania
Dz.U.2017.0.1904 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
§ 1. W razie wyłączenia jawności mogą być obecne na rozprawie, oprócz osób biorących udział
w postępowaniu, po dwie osoby wskazane przez oskarżyciela publicznego, oskarżyciela
posiłkowego, oskarżyciela prywatnego i oskarżonego. Jeżeli jest kilku oskarżycieli lub oskarżonych,
każdy z nich może żądać pozostawienia na sali rozpraw po jednej osobie.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli zachodzi obawa ujawnienia informacji niejawnych o klauzuli
tajności "tajne" lub "ściśle tajne".
§ 3. W razie wyłączenia jawności przewodniczący może zezwolić poszczególnym osobom na obecność
na rozprawie.

Powyższe aspołeczne zachowania oraz to, że Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze jest stroną przewlekłego
postępowania I Co 441/16, stroną stronniczą, wskazuje na obowiązek wyłączenia sędziów
jeleniogórskich od rozpatrzenia zażalenia na umorzenie dochodzenia w sprawie II Kp 51/18.
Sąd jedenaście lat uprawiający obstrukcję w kwestii zakończenia prostej egzekucji I C 1062/08, w
żadnej mierze nie będzie obiektywny. Gdyby był i niemiał obaw, to by sam się wyłączył. Czego się boi,
że ktoś inny szybko ten cyrk zakończy i będę mógł normalnie żyć?
Podtrzymuję wniosek o wyłączenie wszystkich anty sędziów.

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19
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Jelenia Góra, 2018-03-20

Sąd Rejonowy
Górze

w

Jeleniej

Sąd Okręgowy
Górze

w

Jeleniej

I inni

Dotyczy: II Kp 51/18 (PR 1 Ds. 1276.2017)

Wniosek
o wyłączenie sędzi SR w Jeleniej Górze Joanny Polikowskiej, sędziego SR w
Jeleniej Górze Andrzeja Muszki i wszystkich sędziów SR w Jeleniej Górze oraz
wszystkich sędziów SO w Jeleniej Górze od orzekania w sprawie II Kp 51/18.

Uzasadnienie
Wyroki bez przyczyny II K 467/07, sfingowane procesy I C 1062/08,
uporczywe nękanie i wymuszenia rozbójnicze I Co 3259/08, I Co 441/16, kradzież
komputerów, zbrodnie stalinowskie, są czynione od jedenastu lat przez współczesne
Marie Gurowskie Sand i Fajgi Mindla żerujące na obywatelach wypaczając
niezawisłość i nadużywając władzy, bezczeszcząc funkcję sędziów jeleniogórskich.
Uporczywe nękanie, wymuszenia rozbójnicze, przewlekłość postępowania, z
naruszeniem art. 2.2 ustawy o skardze… trwa, jest w toku. Żaden sędzia nie może
być sędzią w swojej sprawie, tym bardziej, że nie ma to nic wspólnego ze
sprawiedliwością. Tak nie postępują zdrowi umysłowo ludzie. To jest bolszewizm.
Wszyscy sędziowie z kręgu lokalnej, legalnej mafii, znają się jak łyse konie. Nie
macie sumienia, szacunku i pokory. Jesteście gorsi od Josefa Fritzla.
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

W załączeniu: propter nova

Sędzia Pokoju
Obrońca Praw człowieka
Prezes Trybunału Narodowego
Bezrobotny ojciec dwójki dzieci
Kandydat na Prezydenta Jeleniej Góry
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19
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Jelenia Góra, 2018-03-20

Sąd Rejonowy
w Jeleniej Górze
I Wydział Cywilny

Dotyczy: I C 918/18

Pozwanym jest Grzegorz Chojnacki.
Trybunał Narodowy wzywa Grzegorza Chojnackiego o wydanie rzeczy ruchomej,
Komputera typu laptop marki Acer nr S/N: NXGD4EP013710064E27600 wraz z
zasilaczem lub jego równowartość, czyli 3338,00 zł wraz z ustawowymi odsetkami
od dnia 16 lutego 2018 r. oraz kosztami odszkodowania i nawiązki.
To Grzegorz Chojnacki (PR 3 Ds. 359.2017.D), osoba fizyczna, a nie Skarb Państwa,
nasłała policjantów do siedziby Trybunału Narodowego z zamiarem zaboru cudzego
mienia w celu zastraszenie Prezesa Grzegorza Niedźwieckiego.

Związek stowarzyszeń Trybunał Narodowy Nr KRS 0000686478, nie może obecnie
swobodnie działać, prowadzić komunikacji, służy publicznej, wykonywać wszelkich
prac społecznych, naruszono art. 58, 12 oraz 60 konstytucji oraz jego dobra.
Nie oceniając zasadności zaboru jakiegokolwiek mienia, to przedmiotowy komputer
nie jest własnością Grzegorza Niedźwieckiego, każdy dzień to strata organizacji
pozarządowej. Poza tym, są tam dane zastrzeżone, hasła i numery kont bankowych.

*

Zbrodni psychopatów ciąg dalszy
Akurat napisałem notatkę na temat adwokata z urzędu w sprawie II WSC 17/17,
zanim przyszła odpowiedź, oczywiście wiadoma, szablonowa. Antyludzie nie
odpowiedzą na pytanie:


jaki macie problem w zakończeniu tych tortur, dlaczego tak postępujecie?

bo to nie mieści się w kryteriach prawa procesowego. Jak zapytacie o zbiór zasad
etyki zawodowej i przysięgę sędziowską, to pokażą wam środkowy palec.

To jest kolejna bolszewicka zbrodnia i uprawomocnienie oszustw.
Gorzej niż stalinowscy funkcjonariusze, jedenaście lat wykańczają ekonomicznie
Grzegorza Niedźwieckiego, eksterminują jego rodzinę i jeszcze śmieją twierdzić, że
powinien się przygotować na bóle i odłożyć z pustego na adwokata. Grzegorz
Niedźwiecki jest z winy socjopatów osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku i nie ma
z czego odłożyć. Cyniczne kłamstwa Pawła Woźniaka, to tak jakby powiedzieć, że
Grzegorz Niedźwiecki zamieni wodę w wino.
Przy takim bolszewickim podejściu do faktów, żaden wniosek o ustanowienie
pełnomocnika lub zwolnienie z kosztów nie będzie zasadny, bo przestępcy w togach
mogą mieć zawsze własny punkt widzenia. Odmienny od rzeczywistości.

Referendarz Sądowy oceniając zasadność zgłoszonego wniosku pod kątem sytuacji rodzinnej,
finansowej i majątkowej skarżącego Grzegorza Niedźwieckiego, nie znalazł przesłanek
przemawiających za uwzględnieniem wniosku o ustanowienie dlań pełnomocnika z urzędu. /…/
W ślad za treścią uzasadnienia skarżącego orzeczenia, raz jeszcze podkreślić trzeba, iż instytucja, o
jakiej mowa w art. 117 k.p.c. stanowi pomoc państwa dla osób, które nie mogą uiścić kosztów
wynagrodzenia ustanowionego samodzielnie zawodowego pełnomocnika bez wywołania uszczerbku w
koniecznych kosztach utrzymania siebie i rodziny. Ubiegającego się o taką pomoc ze strony państwa
winien więc w każdym wypadku, w pierwszej kolejności, poczynić oszczędności we własnych

wydatkach, do granic zabezpieczenia koniecznych kosztów utrzymania siebie (i rodziny). Może
natomiast zwrócić się o pomoc państwa dopiero wtedy, gdy poczynione w ten sposób oszczędności
okażą się niewystarczające. Uwzględnienie wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego jest
zatem sytuacją wyjątkową, przeznaczoną dla osób, którym konieczność pokrycia dodatkowych
wydatków (wynagrodzenia zawodowego pełnomocnika) uniemożliwiałaby realizację prawa do Sądu.
Sąd pierwszej instancji rozpoznając przedmiotową skargę w omawianej materii nie stracił z pola
widzenia tych okoliczności faktycznych, które miał na względzie Referendarz Sądowy przy ferowaniu
swego orzeczenia, które po raz wtóry przytacza i powołuje autor skargi. Dokonując ich analizy Sąd
Rejonowy nie znalazł powodów, dla których należałoby uznać, iż mamy do czynienia w istocie z obrazą
art. 233 k.p.c. Wręcz przeciwnie, lektura treści skarżonego postanowienia implikuje do twierdzenia, iż
Referendarz Sądowy uczynił zadość wymaganiom związanym ze swobodną oceną zebranego materiału
dowodowego, który należało zweryfikować przy wydaniu przedmiotowego rozstrzygnięcia i która to
ocena niewykraczająca poza owe ramy oceny swobodnej nie może być uznana za ocenę dowolną.

Rzeczywisty stan rzeczy
Referendarz Sądowy oceniając zasadność zgłoszonego wniosku pod kątem sytuacji
rodzinnej, finansowej i majątkowej skarżącego Grzegorza Niedźwieckiego, nie
znalazł przesłanek przemawiających za uwzględnieniem wniosku o ustanowienie
dlań pełnomocnika z urzędu. /…/ Nie znalazł, bo nie chciał, bo takie miał zadanie,
taki był prykaz.
W ślad za treścią uzasadnienia skarżącego orzeczenia, raz jeszcze podkreślić
trzeba, iż instytucja, o jakiej mowa w art. 117 k.p.c. stanowi pomoc państwa dla osób,
które nie mogą uiścić kosztów wynagrodzenia ustanowionego samodzielnie
zawodowego pełnomocnika bez wywołania uszczerbku w koniecznych kosztach
utrzymania siebie i rodziny. Ubiegającego się o taką pomoc ze strony państwa winien
więc w każdym wypadku, w pierwszej kolejności, poczynić oszczędności we
własnych wydatkach, do granic zabezpieczenia koniecznych kosztów utrzymania
siebie (i rodziny). Może natomiast zwrócić się o pomoc państwa dopiero wtedy, gdy
poczynione w ten sposób oszczędności okażą się niewystarczające. Uwzględnienie
wniosku o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego jest zatem sytuacją
wyjątkową, przeznaczoną dla osób, którym konieczność pokrycia dodatkowych
wydatków (wynagrodzenia zawodowego pełnomocnika) uniemożliwiałaby realizację
prawa do Sądu. Skarżący Grzegorz Niedźwiecki jest w sytuacji wyjątkowej, albowiem
nie może poczynić żadnych oszczędności z jakichkolwiek wydatków, albowiem nie
wydaje gorsza. Na ma z czego. Z pustego w próżne się nie naleje. Zwrócił się o
pomoc państwa w adekwatnym momencie, bo żebrze na życie. Uszczerbek stopy
życiowej jest tak duży, iż państwo winno mu płacić zasiłek w kwocie średniej
sędziego lub referendarza. Niedźwiecki nie może uiścić kosztów wynagrodzenia
pełnomocnika, a prawo do obrony gwarantuje art. 42 konstytucji.

Sąd pierwszej instancji rozpoznając przedmiotową skargę w omawianej materii stracił
z pola widzenia te okoliczności faktyczne, które miał na względzie Referendarz
Sądowy przy ferowaniu swego orzeczenia, które po raz wtóry przytacza i powołuje
autor skargi. Dokonując ich analizy Sąd Rejonowy nie znalazł powodów, dla których
należałoby uznać, iż mamy do czynienia w istocie z obrazą art. 233 k.p.c. Wręcz
przeciwnie, lektura treści skarżonego postanowienia implikuje do twierdzenia, iż
Referendarz Sądowy uczynił zadość wymaganiom związanym ze swobodną oceną
zebranego materiału dowodowego, który należało zweryfikować przy wydaniu
przedmiotowego rozstrzygnięcia i która to ocena niewykraczająca poza owe ramy
oceny swobodnej nie może być uznana za ocenę dowolną.
Kłamstwo, kłamstwo, kłamstwo. Patrz materiał dowodowy. Gdzie są rachunki wypłat?
Jakie pieniądze znalazł Referendarz u skarżącego Niedźwieckiego, żeby ferować tak
absurdalne orzeczenia? Ocena wykracza poza ramy przyzwoitości.
Grzegorz Niedźwiecki spełnia kryteria art. 117 k.p.c. oraz 233 k.p.c.

Zebrany materiał dowodowy, to:






karta stawiennictwa w Powiatowym Urzędzie Pracy.
brak ruchomości,
brak wynagrodzenia za pracę,
brak wierzytelności,
brak innych praw majątkowych

Z czego skarżący miał odłożyć? Z długów, w które wpędzają go kaci od jedenastu
lat?
Minister Gowin mówi, że mu nie wystarcza na życia, a z czego ma zaoszczędzić nie
posiadający w ogóle źródeł dochodów? Córka skarżącego złożyła wniosek o
stypendium…
Sytuacja rodzinna jest na załączonym pliku Straty moralne i materialne w wyniku
postępowań funkcjonariuszy prowadzonych przez jedenaście lat.
Orzeczenia nie tylko nie są swobodne (chyba, że rozumiane swobodnie), a nawet
dowolne, tylko obłudne, fałszywe, zbrodnicze.
I kto ma naprawić ten fałsz, jak oni są niezawiśli. Maria Gurowska Sand miała więcej
etyki. Ciekawe kiedy wstrzykną strychninę skarżącemu i powiedzą, że ma prawo
żyć?

Tu mamy sytuacją skrajnie wyjątkową. To jest sytuacja Maksymiliana Marii Kolbe.

Jelenia Góra, 2018-03-14
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
I inni

Dotyczy: I Co 441/16, II WSC 17/17

Uprzejmie informuję, że wniosek o ustanowienie pełnomocnika z urzędu nie dotyczył
Skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia II Cz
675/17 (I Co 441/16), bo ta sprawa jest już oczywista.
Adwokat z urzędu jest potrzebny do uruchomienia wznowienia chybionego i
nieważnego z mocy prawa postępowania II Cz 675/17 oraz II S 22/17, do zmuszenia
sędziów do służby, do stosowania prawa procesowego, do wszczęcia postępowania
na wnioski skarżącego z dnia 1 lutego 2018 r., bo taki mają obowiązek zgodnie z art.
506 k.p.c., art. 7 i 178 ust. 1 konstytucji.
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

Jelenia Góra, 2018-03-14
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

*

Jelenia Góra, dnia 9 marca 2018 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra
Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości
za pośrednictwem
Dariusz Kliś
Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

Dotyczy: A-006.1-15/18

Skarga
Na zaniedbanie i nienależyte wykonanie zadań przez właściwy organ, naruszenie
praworządności i interesu skarżącego, a także przewlekłe i biurokratyczne załatwianie sprawy

Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Gorze w piśmie z dnia 23 lutego 2018 r. poświadcza
nieprawdę i bawi się z pokrzywdzonym w gierki procesowe, nie udzielając stronie procesowej informacji
rzeczowej, merytorycznej, którą posiada. Nie uczyniono tego w toku postępowania i nie czyni się tego
obecnie, naruszając m.in. art. 5 k.c.
Wniosek z dnia 14 lutego 2018 r. dotyczył postępowania Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze II S
22/17 oraz II Cz 675/17, jako drugiej instancji w sprawie na przewlekłość postępowania egzekucyjnego i
zażalenia na grzywnę, sygn. akt I Co 441/16. Pytanie zawarte we wniosku, to jest zarówno informacja
publiczna jak i procesowa, o czym świadczy treść pisma a nie forma zewnętrzna oraz odpowiedzi
udzielone w tej materii przez Sąd Rejonowy w Bochni (Adm. 0144-1/18), Sąd Okręgowy w Tarnowie
(Adm. 0144-61/17), Sąd Rejonowy w Ostródzie (OA-0170-/18), Sąd Okręgowy w Elblągu
(OA.0132.10.2018).
To jest informacja publiczna i procesowa, a nie tajna (ja zrzekłem się prawa do prywatności, do ochrony
danych), chyba, że w Jeleniej Górze mamy sądy kapturowe i Sąd Okręgowy nie musi się tłumaczyć z
zawiłości sprawy, z zastoju (a musi, art. 2.1 u.s.n.p.s.) i legitymizować swoich postanowień, tylko może
strzelać w tył głowy jak czynili to zbrodniarze stalinowscy w Katyniu.
Nie ma znaczenie forma wniosku i tryb informacji, tylko powód jej wnoszenia, znaczenie tej informacji,
przyczyna przestoju, okoliczność faktyczna zapowietrzenia się, zasadność jedenastoletniej
przewlekłości II S 22/17 (I Co 441/16) i stosowania przepisu art. 1050 k.p.c. w postępowaniu
egzekucyjnym II Cz 675/17 (I Co 441/16) w świetle uchwały SN III CZP 23/06. Odpowiedź na to istotne
pytanie gwarantuje mi konstytucyjne prawo do sądu i do obrony na każdym etapie postępowania. Mam
prawo wiedzieć jaki zawiły problem mają sędziowie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze do
rozstrzygnięcia tej sprawy w odróżnieniu do Sądu Okręgowego w Elblągu, który bliźniaczą sprawę
rozstrzygnął w dwa miesiące oraz czy świadczenie niepieniężne zawarte w tytule wykonawczym I C

1062/08 jest czynnością zastępowalną i podlega egzekucji w trybie art. 1049 k.p.c., czy czynnością
niezastępowaną i podlega egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c.
Żądam udzielenia mi tej informacji, albo zachowania się do końca jak bandyci i aresztowania mnie na
cztery dni, gdyż przymuszenie reliktowym, upokarzającym przepisem nie zdało egzaminu i należy
gestapowską grzywnę 2.000 zł zamienić na areszt. Orzeczenia należy realizować (?). Będziemy mieli
powtórkę stanu wojennego.
Skoro Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze nie dysponuje danymi w sprawie własnej II S 22/17 (I Co
441/16) dotyczącymi zawiłości postępowania oraz II Cz 675/17 (I Co 441/16) dotyczącymi rozdwojenia
jaźni w kwestii rozumienia uchwały SN III CZP 23/06, to zachodzą przesłanki nieważności
bezwzględnej tych czynności prawnych, ponieważ treść czynności jest sprzeczna z ustawą albo
mająca na celu jej obejście i sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.
Na podstawie art. 3 k.p.c., art. 2, 32 i 42 konstytucji żądam udzielenia mi informacji:


Jaką zawiłość sprawy musi wyjaśnić Sąd, żeby rozstrzygnąć postępowanie o
przewlekłość II S 22/17?

Postępowanie jest w toku, ponieważ o nowe, istotne okoliczności, został złożony wniosek o wznowienie
bezzasadnie „odrzuconej” (nie oddalonej) skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego, które
nie jest umorzone. Postępowanie prowadzi Sąd, a nie pokrzywdzony i to Sąd ma dylemat, musi
wyjaśnić zawiłość sprawy, usprawiedliwić obstrukcję i uzasadnić przewlekłość w myśl art. 2.1 u.s.n.p., w
kontekście diametralnie odmiennych zachowań sądów małopolskich i sądów warmińsko-mazurskich.
Jestem żywym człowiekiem, a sędziowie bez przyczyny mi i mojej rodzinie ukradli już jedenaście lat
życia i mnóstwo zdrowia. Sąd Okręgowy niedopełnił obowiązku należytego zbadania sprawy i
wyjaśnienia przyczyn tak długiego czasookresu. Postanowienie wydane zostało bez uzyskania
wymaganego prawem stanowiska strony przeciwnej i usprawiedliwienia zwłoki. Nie uciekniecie od
odpowiedzi na to pytanie i od naprawienia krzywd. Mogę je zadać inaczej.
Takie oznaczenie nieuzasadnionej zwłoki sprawia, że to na sądzie będzie ciążył obowiązek
rozstrzygnięcia jaki jest „uzasadniony czas” rozpatrywania sprawy. Oznaczając ten okres pod uwagę
będzie brana m.in. zawiłość sprawy. Dodatkowo sąd będzie musiał rozsądzić, czy okres postępowania
nie został wydłużony przez rozpatrywanie spraw nieistotnych z punktu widzenia postępowania.
http://www.infor.pl/prawo/w-sadzie/postepowanie-sadowe/252360,Skarga-na-przewlekloscpostepowania.html

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze nie miał prawa orzekać w sprawie skargi na przewlekłość
postępowania I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16), ponieważ jest niechlubną stroną, ma
współudział w przewlekłości postępowania i z oczywistych względów nie był obiektywny i bezstronny.

Jeżeli Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, będzie pokrzywdzonego, nie posiadającego
adwokata, nadal zbywać, krzywdzić, upokarzać, tłumaczyć się brakiem zasadności stosowania
ustawy o informacji publicznej, to nakazuję to pismo potraktować jako wniosek strony
procesowej o wyjaśnienie okoliczności sprawy.

Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Dariusz Kliś, na prywatnej audiencji, był zbulwersowany
jedenastoletnią przewlekłością postępowania, mówił, że jest to niedopuszczalne i że przekaże skargę
na wskazanego sędziego do Rzecznika Dyscyplinarnego. Co innego mówił, a co innego czyni. Jeśli się
już zaaklimatyzował w nowym środowisku, to będę zmuszony ujawnić nagranie z naszej audiencji.
Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powołał go na to stanowisko w celu usprawnienia sądu, a
Dariusz Kliś sabotuje Ministra ustawy i reformę sądownictwa. Mgr Dariusz Kliś odwrotnie spełnia swoją
rolę.

Celem postępowania egzekucyjnego jest realizacja tytułu wykonawczego.
Pytam kiedy zakończą się te tortury? Dlaczego Sąd Okręgowy w Tarnowie rozstrzygnął tożsamą
sprawę w czternaście miesięcy wyjaśniając wątpliwości w Sądzie Najwyższym, Sąd Okręgowy w
Elblągu rozstrzygnął sprawę w dwa miesiące mając jednoznaczną wykładnię prawa, a Sąd Okręgowy
w Jeleniej Górze wspólnie i w porozumieniu z Sądem Rejonowym w Jeleniej Górze pastwi się nade
mną jedenaście lat, nie wyjaśniając wątpliwości? Nawet Hitler krócej terror uprawiał, bo sześć lat. To
się źle skończy. Skarga na przewlekłość jest zasadna, nieusprawiedliwiona i należy ją uwzględnić, bo
sędziowie jeleniogórscy postępują niegodziwie i niemoralnie, przewlekłość bezprecedensowa trwa.
Zawiłość to problem sądu, a nie pokrzywdzonego. Sąd musi wyjaśnić jaki czasookres będzie właściwy
do rozstrzygnięcia tej sprawy i uzasadnić to. Jeżeli ma dylemat, to powinien zrzec się z orzekania w tej
sprawie i złożyć wniosek o wyznaczenie Sądu Okręgowego w Elblągu do rozstrzygnięcia tej sprawy.
Sprawa zakończy się wówczas w dwa miesiące.

W załączeniu:
1. Wniosek o udzielenie informacji z dnia 14 lutego 2018 r.
2. Wniosek w wznowienie postępowania z dnia 1 lutego 2018 r.
3. Niezawisłe niedopatrzenie

*

Jelenia Góra, dnia 9 marca 2018 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra
Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości
za pośrednictwem
Dariusz Kliś
Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

Dotyczy: A-006.1-14/18

Skarga
Na zaniedbanie i nienależyte wykonanie zadań przez właściwy organ, naruszenie
praworządności i interesu skarżącego, a także przewlekłe i biurokratyczne załatwianie sprawy

Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Gorze w piśmie z dnia 23 lutego 2018 r. poświadcza
nieprawdę i mataczy właściwością podmiotową i przedmiotową, nie udzielając stronie procesowej
informacji merytorycznej, którą posiada. Nie uczyniono tego w toku postępowania i nie czyni się tego
obecnie, naruszając m.in. art. 5 k.c.
Wniosek z dnia 14 lutego 2018 r. dotyczył postępowania Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze II S
22/17 oraz II Cz 675/17, jako drugiej instancji w sprawie na przewlekłość postępowania egzekucyjnego i
zażalenia na grzywnę, sygn. akt I Co 441/16. Pytanie zawarte we wniosku, to jest zarówno informacja
publiczna jak i procesowa, o czym świadczą odpowiedzi udzielone w tej materii przez Sąd Rejonowy w
Bochni (Adm. 0144-1/18), Sąd Okręgowy w Tarnowie (Adm. 0144-61/17), Sąd Rejonowy w Ostródzie
(OA-0170-/18), Sąd Okręgowy w Elblągu (OA.0132.10.2018).
To jest informacja publiczna i procesowa, a nie tajna (ja zrzekłem się prawa do prywatności, do ochrony
danych), chyba, że w Jeleniej Górze mamy sądy kapturowe i Sąd Okręgowy nie musi się tłumaczyć z
zawiłości sprawy, z zastoju (a musi, art. 2.1 u.s.n.p.s.) i legitymizować swoich postanowień, tylko może
strzelać w tył głowy jak czynili to zbrodniarze stalinowscy w Katyniu.
Nie ma znaczenie forma wniosku i tryb informacji, tylko powód jej wnoszenia, znaczenie tej informacji,
przyczyna przestoju, okoliczność faktyczna zapowietrzenia się, zasadność jedenastoletniej
przewlekłości II S 22/17 (I Co 441/16) i stosowania przepisu art. 1050 k.p.c. w postępowaniu
egzekucyjnym II Cz 675/17 (I Co 441/16) w świetle uchwały SN III CZP 23/06. Odpowiedź na to istotne
pytanie gwarantuje mi konstytucyjne prawo do sądu i do obrony na każdym etapie postępowania. Mam
prawo wiedzieć jaki zawiły problem mają sędziowie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze do

rozstrzygnięcia tej sprawy w odróżnieniu do Sądu Okręgowego w Elblągu, który bliźniaczą sprawę
rozstrzygnął w dwa miesiące oraz czy świadczenie niepieniężne zawarte w tytule wykonawczym I C
1062/08 jest czynnością zastępowalną i podlega egzekucji w trybie art. 1049 k.p.c., czy czynnością
niezastępowaną i podlega egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c.
Żądam udzielenia mi tej informacji, albo zachowania się do końca jak bandyci i aresztowania mnie na
cztery dni, gdyż przymuszenie reliktowym, upokarzającym przepisem nie zdało egzaminu i należy
gestapowską grzywnę 2.000 zł zamienić na areszt. Orzeczenia należy realizować (?). Będziemy mieli
powtórkę stanu wojennego.
Skoro Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze nie dysponuje informacjami procesowymi w sprawie własnej II
S 22/17 (I Co 441/16) dotyczącymi zawiłości postępowania oraz II Cz 675/17 (I Co 441/16) dotyczącymi
rozdwojenia jaźni w kwestii rozumienia uchwały SN III CZP 23/06, to zachodzą przesłanki
nieważności bezwzględnej tych czynności prawnych, ponieważ treść czynności jest sprzeczna z
ustawą albo mająca na celu jej obejście i sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.
Na podstawie art. 3 k.p.c., art. 2, 32 i 42 konstytucji żądam udzielenia mi informacji:


Jaką zawiłość sprawy musi wyjaśnić Sąd, żeby rozstrzygnąć postępowanie o
przewlekłość II S 22/17?

Postępowanie jest w toku, ponieważ o nowe, istotne okoliczności, został złożony wniosek o wznowienie
bezzasadnie „odrzuconej” (nie oddalonej) skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego, które
nie jest umorzone. Postępowanie prowadzi Sąd, a nie pokrzywdzony i to Sąd ma dylemat, musi
wyjaśnić zawiłość sprawy, usprawiedliwić obstrukcję i uzasadnić przewlekłość w myśl art. 2.1 u.s.n.p., w
kontekście diametralnie odmiennych zachowań sądów małopolskich i sądów warmińsko-mazurskich.
Jestem żywym człowiekiem, a sędziowie bez przyczyny mi i mojej rodzinie ukradli już jedenaście lat
życia i mnóstwo zdrowia. Sąd Okręgowy niedopełnił obowiązku należytego zbadania sprawy i
wyjaśnienia przyczyn tak długiego czasookresu. Postanowienie wydane zostało bez uzyskania
wymaganego prawem stanowiska strony przeciwnej i usprawiedliwienia zwłoki. Nie uciekniecie od
odpowiedzi na to pytanie i od naprawienia krzywd. Mogę je zadać inaczej.
Takie oznaczenie nieuzasadnionej zwłoki sprawia, że to na sądzie będzie ciążył obowiązek
rozstrzygnięcia jaki jest „uzasadniony czas” rozpatrywania sprawy. Oznaczając ten okres pod uwagę
będzie brana m.in. zawiłość sprawy. Dodatkowo sąd będzie musiał rozsądzić, czy okres postępowania
nie został wydłużony przez rozpatrywanie spraw nieistotnych z punktu widzenia postępowania.
http://www.infor.pl/prawo/w-sadzie/postepowanie-sadowe/252360,Skarga-na-przewlekloscpostepowania.html
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze nie miał prawa orzekać w sprawie skargi na przewlekłość
postępowania I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16), ponieważ jest niechlubną stroną, ma
współudział w przewlekłości postępowania i z oczywistych względów nie był obiektywny i bezstronny.

Celem postępowania egzekucyjnego jest realizacja tytułu wykonawczego.
Pytam kiedy zakończą się te tortury? Dlaczego Sąd Okręgowy w Tarnowie rozstrzygnął tożsamą
sprawę w czternaście miesięcy wyjaśniając wątpliwości w Sądzie Najwyższym, Sąd Okręgowy w
Elblągu rozstrzygnął sprawę w dwa miesiące mając jednoznaczną wykładnię prawa, a Sąd Okręgowy
w Jeleniej Górze wspólnie i w porozumieniu z Sądem Rejonowym w Jeleniej Górze pastwi się nade
mną jedenaście lat, nie wyjaśniając wątpliwości? Nawet Hitler krócej terror uprawiał, bo sześć lat. To
się źle skończy. Skarga na przewlekłość jest zasadna, nieusprawiedliwiona i należy ją uwzględnić, bo
sędziowie jeleniogórscy postępują niegodziwie i niemoralnie, przewlekłość bezprecedensowa trwa.
Zawiłość to problem sądu, a nie pokrzywdzonego. Sąd musi wyjaśnić jaki czasookres będzie właściwy
do rozstrzygnięcia tej sprawy i uzasadnić to. Jeżeli ma dylemat, to powinien zrzec się z orzekania w tej
sprawie i złożyć wniosek o wyznaczenie Sądu Okręgowego w Elblągu do rozstrzygnięcia tej sprawy.
Sprawa zakończy się wówczas w dwa miesiące.

Jeżeli Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, będzie pokrzywdzonego, nie posiadającego
adwokata nadal zbywać, krzywdzić, upokarzać, tłumaczyć się zasadą dyspozycyjności, to
nakazuję to pismo potraktować jako wniosek strony procesowej o wyjaśnienie okoliczności
sprawy.

W załączeniu:
4. Wniosek o udzielenie informacji z dnia 14 lutego 2018 r.
5. Wniosek w wznowienie postępowania z dnia 1 lutego 2018 r.
6. Niezawisłe niedopatrzenie

*

Pokazujecie przez swoją przekorę, że dowody, przepisy10, sumienie i
życie człowieka nic dla was nie znaczą.
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Stalkingobstrukcja-pok%C5%82osie-niczego.pdf

Prawda materialna, prawo procesowe, obowiązujący porządek prawny, równość wobec prawa,
ekonomika procesowa, etyka zawodowa, moralność, prawa człowieka, zakaz stosowania tortur.
10

Art. 2. Przesłanki wniesienia skargi, pojęcie
przewlekłości postępowania
Dz.U.2018.0.75 t.j. - Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony
do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowany
1. Strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga
dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej
zwłoki, jeżeli postępowanie zmierzające do wydania rozstrzygnięcia kończącego
postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne dla wyjaśnienia istotnych
okoliczności faktycznych i prawnych albo dłużej niż to konieczne do załatwienia
sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego
(przewlekłość postępowania).

Kłania się art. 2, 7, 8, 30, 32, 40, 42 ust. 2, 45, 61 Konstytucji.

Jelenia Góra, dnia 7 marca 2018 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

*

Jelenia Góra, dnia 7 marca 2018 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Rzecznik Dyscyplinarny
za pośrednictwem
SSO Andrzej Żuk
Z-ca
Dyscyplinarnego

Rzecznika

Były Prezes Sądu Rejonowego

Stanowisko

W odpowiedzi na pismo z dnia 28 lutego 2018 r., L. dz. K 1164-4/18, uprzejmie
informuję, co następuje i proszę o szacunek. Stanowisko doręczam przez ePUAP i
pocztą elektroniczną.

Zgodnie ze wskazówkami Sądu Najwyższego odnośnie art. 114 § 1
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst
jedn. Dz. U. nr 2018, poz. 23) składam skargę na Sędziów Sądu Okręgowego w
Jeleniej Górze – Sylwię Bańkę-Mrozewską, Beatę Glazar, Alicję Izydorczyk,
które pogwałciły autorytet Sędziów Sądu Najwyższego – Jacka Gudowskiego,
Teresę Bielską-Sobkowicz, Zbigniewa Strus fałszując uchwałę SN z dnia 28
czerwca 2006 r., III CZP 23/06 i wnoszę o wszczęcie postępowania
dyscyplinarnego wobec sędziów wydających orzeczenia niezgodne z prawem.

Należy wznowić postępowania:



II S 22/17 odrzucające skargę na przewlekłość postępowania egzekucyjnego I
Co 441/16 oraz
II Cz 675/17 niezasadnie oddalające zażalenie na bezpodstawną grzywnę
2.000 zł

i skierować sędziów SO Sylwię Bańkę-Mrozewską, Beatę Glazar oraz Alicję
Izydorczyk na badania psychologiczne, bo wydały przez roztargnienie niezgodne z
prawem orzeczenie.

Nie było i nie ma żadnych przeciwwskazań, żadnych podstaw prawnych, żadnej
zawiłości sprawy, żeby nie rozstrzygnąć postępowania egzekucyjnego,
zmaterializować roszczenie facere I C 1062/08 lub umorzyć postępowanie.

1. W dwa miesiące należało i należy oddalić wniosek wierzyciela (jeśli
wskazał niewłaściwy sposób egzekucji – vide Orzeczenie Sądu Okręgowego
w Elblągu I Cz 94/13), a nie stosować jedenaście lat obstrukcję lub
2. Uznać wniosek wierzyciela za właściwy (jeśli wskazał w trybie art. 1049 k.p.c.
jako czynność zastępowalna – vide uchwała SN III CZP 23/06), a nie
stosować jedenaście lat obstrukcję lub
3. Skierować zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia przez pełen skład Sądu
Najwyższego (jeśli się ma wątpliwości jak rozumieć zasady dyspozycyjności i

podstawę egzekucji, czyli pkt. I. tytułu wykonawczego I C 1062/08 – vide
Orzeczenie Sądu Okręgowego w Tarnowie). Sprawa potrwa czternaście
miesięcy (albo krócej, bo SN odrzuci wniosek, każąc nauczyć się czytać
ze zrozumieniem jednoznaczną, istniejącą w istocie wykładnię) i się
definitywnie zakończy.

To trzeba zakończyć zgodnie z prawem i zgodnie zasadami współżycia społecznego.

W załączeniu:
1. Niezawisłe niedopatrzenie
2. Wniosek o wznowienie postępowania II Cz 675/17
3. Wniosek o wznowienie postępowania II S 22/17

Z poważaniem
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”

*

Jelenia Góra, dnia 6 marca 2018
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra
PESEL 61072301251

Międzynarodowy Trybunał Karny
w Hadze
za pośrednictwem
INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ
Główna Komisja Ścigania Zbrodni

przeciwko Narodowi Polskiemu

Dotyczy: Ko 96.2018

Stanowisko
To jest ciągłość zbrodni komunistycznych, zbrodni nazistowskich oraz zbrodni przeciwko
ludzkości. Ustrój bolszewicki się nie skończył w Polsce po 89’. Nie regułki i normy o tym stanowią i
świadczą, tylko fakty.
To są gorsze zbrodnie niż faszystowskie, bo świadomie wypaczające ustrój Polski i godzące w autorytet
państwa, władzy sądowniczej i prokuratorskiej. To są nadużycia władzy, umyślnie eksterminujące naród
polski i wyrządzające znaczne szkody w obrocie gospodarczym. To jest nie działanie w oparciu o
obowiązujące prawo i fakty, tylko o zasadę „władza, władza über alles”.
To są umyślne represje, wymuszenia rozbójnicze, ze świadomością bezkarności w obliczu koneksji i
skorumpowanego do gruntu państwa w państwie, gorszego jak w Turcji. To są molestowania
psychiczne i materialne pokroju Josefa Fritzla. Mogą sobie na to pozwolić, bo układ socjopatów
piramidalnie się wspiera.
To są zbrodnie jak w Auschwitz, a nawet gorsze, bo w majestacie prawa.
Kim trzeba być, żeby sprawę, którą etyczni funkcjonariusze rozstrzygają w dwa miesiące, prowadzi się
obstrukcyjnie przez jedenaście lat? Najgorszego kalibru zbrodniarzem.
Wątek postępowania egzekucyjnego I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16) należy przekazać do Sądu
Okręgowego w Elblągu lub Tarnowie, a za pokłosie wyroku bez przyczyny II K 467/07 zbrodniczy
funkcjonariusze powinni odpowiedzieć przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym w Hadze.
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/

Główne przestępstwa, jakich dopuścili się cyniczni funkcjonariusze:
Art. 231. Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza
Art. 270. Fałszerstwo dokumentu
Art. 271. Poświadczenie nieprawdy
Art. 273. Użycie poświadczenia nieprawdy
Art. 236. Zatajanie dowodów niewinności

Art. 239. Poplecznictwo
Art. 286. Oszustwo
Art. 190. Groźba karalna
Art. 190a. Uporczywe nękanie – stalking
Art. 246. Znęcanie się funkcjonariusza w celu uzyskania oświadczenia
Art. 191. Zmuszanie do określonego zachowania, zaniechania lub znoszenia
Art. 282. Wymuszenie rozbójnicze
Art. 207. Znęcanie się
Art. 118. Eksterminacja
Art. 119. Dyskryminacja
Art. 151. Namowa i pomoc do samobójstwa
Art. 156. Ciężki uszczerbek na zdrowiu
Art. 157. Inne uszkodzenie ciała – średni i lekki uszczerbek na zdrowiu
Art. 160. Narażenie na niebezpieczeństwo
Art. 162. Nieudzielenie pomocy
Art. 189. Pozbawienie człowieka wolności
Art. 296. Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”

*

Jelenia Góra, dnia 6 marca 2018 r.

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

Do rąk własnych
Zbigniew Ziobro
Minister
Sprawiedliwości,
Generalny

Prokurator

Dotyczy: DPA – V – 054 – 190/18,
Numer UNP: 180223 - 01841

Skarga
Na bezczynność

Kłamstwem jest, że Ministerstwo Sprawiedliwości nic nie może, że nie ma kompetencji. Że sądy
są niezawisłe i zarzuty orzekania niezgodnie z literą prawa należy wnosić w toku postępowania, że od
tego jest kontrola instancyjna. Niezawisłość i właściwość miejscowa się nie sprawdziła. To jest przywilej
argument do korupcji i kradzieży. Glejt na bezkarność w sytuacji bandyckich orzeczeń, bo koneksje
zawodowe i koleżeńskie uprawomocnią wspólnie i w porozumieniu bolszewickie zbrodnie, żeby
zamknąć drogę procesową prawa do obrony, a prokurator odmówi wszczęcia śledztwa i jeszcze będzie
szukał wbrew logice, prawu i okolicznościom haków na poszkodowanego. To jest poplecznictwo i
tuszowanie przestępstw. Powinni zapłacić za lizingowanie cudzego narzędzia pracy, komputera TN.
Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Witold Cieśla dużo może i powinien zastopować tą patologię, a
nie brać współudział w ewidentnych oszustwach sądowych. Ma obowiązek w myśl art. 304 k.p.k.
zawiadomić CBA i najwyższe organy ścigania o przestępstwie nadużyć przestępców w togach. Każdy
przyzwoity człowiek musi protestować.
Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny to jedna i ta sama osoba.
Bezczynność w tej sprawie będzie powielaniem działań stalinowskiej bezpieki, która tak właśnie mafijnie
skazywała Generała Augusta Emila Fieldorfa i Rotmistrza Witolda Pileckiego na śmierć.
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Niezawis%C5%82eniedopatrzenie.pdf
To jest sabotowanie nowych ustaw i reformy wymiaru sprawiedliwości.

*

Jelenia Góra, dnia 5 marca 2018 r.
Sędzia Pokoju
Grzegorz Niedźwiecki
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Sąd niezależny
za pośrednictwem
Sądu Rejonowego w Jeleniej
Górze

Zarządzenie

Dotyczy: Sygn. akt II Kp 51/18 (PR 1 Ds. 1276.2017)

Zarządzam odwołanie posiedzenia Sądu, które ma się odbyć w dniu 23-03-2018 r. o godz. 14:30 w Sali
nr 240. Nikt nie może być sędzią w swojej sprawie. Orzeczenie nie byłoby bezstronne, wynik z góry jest
znany. Parodia prawa.
Orzeczenia sądów jeleniogórskich są nieważne z mocy prawa (nieważność bezwzględna), bo treść
dokonanych czynności jest sprzeczna z ustawą, mająca na celu jej obejście i sprzeczna z zasadami
współżycia społecznego (patrz załącznik).

Nieważność bezwzględna
Wady czynności prawnej mogą powstać z różnych powodów. Do takich przyczyn można zaliczyć
sytuacje, gdy dana czynność łamie prawo lub zasady współżycia społecznego (art. 58 Kodeksu
cywilnego) lub też, gdy jedna ze stron nie ma zdolności do czynności prawnych (art. 14 ust. 1).
Ponadto nieważność występuje zawsze w przypadku niedochowania czynności zastrzeżonej pod takim
rygorem, jak również wtedy gdy strona złożyła oświadczenie woli w stanie wyłączającym świadomość
(np. będąc pijaną).
Powyższe przypadki powodują tzw. nieważność bezwzględną czynności prawnej. Oznacza to, iż
czynność prawna od samego początku nie wywołuje skutków. Nieważność jest również brana przez sąd
pod uwagę z urzędu, a zarzut nieważności oprócz stron może podnieść każdy zainteresowany.

Art. 379. Przesłanki nieważności postępowania
Dz.U.2018.0.155 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
Nieważność postępowania zachodzi:
1) jeżeli droga sądowa była niedopuszczalna;
2) jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej, organu powołanego do jej reprezentowania
lub przedstawiciela ustawowego, albo gdy pełnomocnik strony nie był należycie umocowany;
3) jeżeli o to samo roszczenie między tymi samymi stronami toczy się sprawa wcześniej wszczęta albo
jeżeli sprawa taka została już prawomocnie osądzona;
4) jeżeli skład sądu orzekającego był sprzeczny z przepisami prawa albo jeżeli w rozpoznaniu sprawy
brał udział sędzia wyłączony z mocy ustawy;
5) jeżeli strona została pozbawiona możności obrony swych praw;

6) jeżeli sąd rejonowy orzekł w sprawie, w której sąd okręgowy jest właściwy bez względu na wartość
przedmiotu sporu.
Art. 58. Bezwzględna nieważność czynności prawnej
Dz.U.2017.0.459 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
§ 1. Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba
że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych
postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.
§ 2. Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.
§ 3. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co
do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością
czynność nie zostałaby dokonana.
Art. 48. Wyłączenie sędziego z mocy ustawy (iudex inhabilis)
Dz.U.2018.0.155 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
§ 1. Sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy:
1) w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że
wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki;
2) w sprawach swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do
czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia;
3) w sprawach osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
4) w sprawach, w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem albo był radcą prawnym jednej ze stron;
5) w sprawach, w których w instancji niższej brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia, jako też w
sprawach o ważność aktu prawnego z jego udziałem sporządzonego lub przez niego rozpoznanego
oraz w sprawach, w których występował jako prokurator;
6) w sprawach o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia
niezgodnego z prawem, jeżeli brał udział w wydaniu tego orzeczenia.
§ 2. Powody wyłączenia trwają także po ustaniu uzasadniającego je małżeństwa, przysposobienia,
opieki lub kurateli.
§ 3. Sędzia, który brał udział w wydaniu orzeczenia objętego skargą o wznowienie, nie może orzekać co
do tej skargi.

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Niezawis%C5%82eniedopatrzenie.pdf

*

Jelenia Góra, dnia 4 marca 2018 r.
Grzegorz Niedźwiecki

ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Do rąk własnych
Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości

Skarga
Na bezczynność Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

W dniu 1 lutego 2018 r. złożyłem w oparciu o nowe okoliczności do Sądu Okręgowego w
Jeleniej Górze w trybie art. 403 k.p.c. wnioski o wznowienie postępowań: oddalenia zażalenia na
bezpodstawną grzywnę (II Cz 675/17) i odrzucenia skargi na przewlekłość postępowania (II S 22/17).
Do dnia dzisiejszego, czyli ponad miesiąc czasu, nie nadano tym pismom procesowym biegu. Nie
otrzymałem wezwania do uzupełnienia braków formalnych, ani informacji o przekazaniu spraw do
rozpatrzenia według właściwości.
To są skandaliczne, niedopuszczalne w demokratycznym państwie prawnym tortury, znamienne do
metod faszystowskich. Narusza się umyślnie fundamentalne prawa człowieka.
Artykuł 1. Powszechnej deklaracji praw człowieka:
Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i
sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa.

Jeżeli Państwo nie zmuszą funkcjonariuszy do sprawnego działania i nie przerwą tego gwałcenia praw
człowieka, to będę zmuszony złożyć skargę na Rzeczpospolitą Polską do Europejskiego Trybunału
Sprawiedliwości w Hadze i wszędzie gdzie tylko się da.
Sąd Okręgowy w Elblągu (I Cz 94/13) bliźniaczą sprawę rozstrzygnął w oparciu o tożsamą uchwałę SN
III CZP 23/06 w dwa miesiące, a sędziowie jeleniogórscy stosują własny porządek prawny i dręczą
człowieka, kradną jedenaście lat życia. To jest samowola i bandytyzm. Zamiast nabrać pokory i
zrealizować roszczenie egzekucyjne, to przywłaszczają komputery, zabierają organizacjom społecznym
narzędzie pracy. Proszę sobie określić, jak należy nazwać takich ludzi. Państwo w państwie,
barbarzyńcy, stosujący świadomie niewolnictwo.
Żądam podjęcia natychmiastowych kroków, w celu przerwania tego upokarzania mojej rodziny i
naprawienia szkód, zaprzestania naruszania godności państwa (władzy sądowniczej) oraz interesu
społecznego i słusznego interesu obywateli. To jest szczególna rola dla Rzecznika Praw Obywatelskich,
bo ma obowiązek bronić praw człowieka.

Należy zwolnić poszkodowanego Grzegorza Niedźwieckiego z wszelkich ewentualnych opłat
związanych z tą skargą. Skarżący nie jest winien biedy jaką cierpi i tej obstrukcji, tylko nieetyczni
funkcjonariusze i to oni powinni ponieść wszelkie koszty i opłaty za tą złośliwość.
Grzegorz Niedźwiecki

*

Jelenia Góra, dnia 1 marca 2018 r.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Gorze
Wydział I Cywilny

Powód:
Trybunał Narodowy
Ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Pozwany:
Grzegorz Chojnacki
Prokurator Prokuratury Rejonowej
Ul. Matejki 17
58-500 Jelenia Góra

Pozew
o naprawienie szkody

Dotyczy przywłaszczenia cudzego mienia w dniu 16 lutego 2018 r., Postanowieniem PR 3 Ds.
359.2017.D

Wnoszę o:
1. Zasądzenie zwrotu komputera będącego środkiem trwałym Związku Stowarzyszeń Trybunał
Narodowy lub równowartość w kwocie 3.338,00 zł,
2. Zasądzenie odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych Związku Stowarzyszeń Trybunał
Narodowy w wysokości 20.000,00 zł,
3. Zasądzenie nawiązki na rzecz stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość, KRS
0000600596,
w
wysokości
200.000,00
zł,
BGŻ
BNP
PARIBAS:
20203000451110000004285690
4. Zwolnienie z opłat i kosztów sądowych powoda, Trybunał Narodowy jest organizacją non –
profit, nie posiada dochodów i żadnych środków finansowych.

Uzasadnienie

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze Grzegorz Chojnacki wydał postanowienie w dniu 31
stycznia 2018 r. żądające od Grzegorza Niedźwieckiego wydania komputerów lub innych nośników
informacji elektronicznej.
Przywłaszczył sobie rękoma policjantów w dniu 16 lutego 2018 r. cudzą rzecz, tj. komputer będący
własnością Związku Stowarzyszeń Trybunał Narodowy, KRS 0000686478.
Postanowienie PPR Grzegorza Chojnackiego było bezsensowne, niezasadne, ponieważ nie rodziło
skutków pozytywnych dochodzonych roszczeń. Argument potwierdzenia maila był argumentem
niepoważnym, fałszywym, bo albo się maila otrzymało, albo się go nie otrzymało. Żaden komputer nie
ma znaczenia dla oczywistych faktów. Powód agresji, zastraszenia, był znacznie inny. Represyjny. Jest
to naruszenie autonomii jestestwa Grzegorza Niedźwieckiego, haseł prywatnych, kont bankowych, życia
rodzinnego i działalności organizacji społecznej Trybunał Narodowy.
Faktu publikacji brutalnej prawdy nie wypiera się pokrzywdzony Grzegorz Niedźwiecki, jest ona
opublikowana szeroko na stronie:
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Niezawis%C5%82eniedopatrzenie.pdf

Art. 415. Odpowiedzialność ex delicto - zasada winy
Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.
Art. 416. Odpowiedzialność osób prawnych

Osoba prawna jest obowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej z winy jej organu.
Art. 417. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej
§ 1. Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu
władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub
inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa.
§ 2. Jeżeli wykonywanie zadań z zakresu władzy publicznej zlecono, na podstawie porozumienia,
jednostce samorządu terytorialnego albo innej osobie prawnej, solidarną odpowiedzialność za
wyrządzoną szkodę ponosi ich wykonawca oraz zlecająca je jednostka samorządu terytorialnego albo
Skarb Państwa.
Załączniki:
 Postanowienie PR 3 Ds. 359.2017.D
 Rachunek zakupu komputera przez Trybunał Narodowy z dnia 02.10.2017
 Niezawisłe niedopatrzenie
*

Jelenia Góra, dnia 1 marca 2018 r.
Grzegorz Niedźwiecki
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Sąd Rejonowy
w Jeleniej Górze
Wydział I Cywilny

Dotyczy: Sygn. akt I Co 441/16, II WSC 17/17

Skarga
na postanowienie referendarza oddalające wniosek pokrzywdzonego o
ustanowienie pełnomocnika z urzędu

Na podstawie art. 394 § 1 pkt. 2 k.p.c. żądam uchylenia postanowienia i
uwzględnienia wniosku o przyznanie adwokata z urzędu.

Postanowienie z dnia 16 lutego 2018 r. oddalające wniosek pokrzywdzonego o
ustanowienie pełnomocnika z urzędu jest bezpodstawne.
To jaką emeryturę ma moja mama i teściowa, czy jaki dochód ma żona, to nie ma
znaczenia. Oni nie są stroną tego postępowania i nie mają obowiązku łożyć na mnie
czy na państwo. Robią mi grzeczność, że mnie utrzymują.
Mam 0,00 zł z winy funkcjonariuszy dochodu i mogę 0,00 zł zaoszczędzić. Przez
jedenaście lat nie mam siły przebicia się przez art. 2, 7, 30, 32 40, 42 i 45 konstytucji
i spełniam kryteria art. 117 § 2 k.p.c.
W związku z powyższym wnoszę jak w petitum.

Załącznik:


Karta stawiennictwa w PUP.

*

Jelenia Góra, dnia 28 lutego 2018 r.
Grzegorz Niedźwiecki
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Do rąk własnych
Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości

Skarga
Na niesprawność Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

W dniu 1 lutego 2028 r. złożyłem do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
żądania wznowienia postępowań oddalenia zażalenia na bezpodstawną grzywnę (II
Cz 675/17) i odrzucenia skargi na przewlekłość postępowania (II S 22/17).
Wnioski te wystosowane zostały w związku z nowymi okolicznościami, w trybie m.in.
art. 403 k.p.c.

Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem żadnego wezwania do uzupełnienia braków
formalnych, ani informacji o przekazaniu spraw do rozpatrzenia według właściwości.

Ponadto
Policja z rozkazu PPR Grzegorza Chojnackiego naruszyła autonomię mojego
jestestwa i Federacji Trybunał Narodowy. My House Is My Fortress!

Pan Minister Sprawiedliwość powołał nowego Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej
Gorze SSR Dariusza Klisia, w celu usprawnienia sądu.
Żądam podjęcia niezbędnych, natychmiastowych kroków, w celu przerwania tej
obstrukcji i naprawienia krzywd.

Grzegorz Niedźwiecki

*

Zawiadomienie o przestępstwie

Dotyczy: PR 3 Ds. 359.2017.D

Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze Grzegorz Chojnacki
przywłaszczył bezpodstawnie dnia 16 lutego 2018 r. komputer Trybunału
Narodowego.
Art. 284. Przywłaszczenie

Dz.U.2017.0.2204 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
§ 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega
karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jelenia Góra, dnia 25 lutego 2018 r.
Prezes Trybunału Narodowego
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”

*

Jelenia Góra, dnia 21 lutego 2018 r.

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

Pan Dariusz Kliś
Prezes Sądu Okręgowego
w Jeleniej Górze
Dotyczy: A-052-7/18

Skarga
Szanowny Prezesie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
W związku z Pana pismem z dnia 13 lutego 2018 r. uprzejmie informuję, co następuje.
Nie jest prawdą, ze podwładni sędziowie (nie sąd), nie podlegają kontroli merytorycznej, formalnej i
nadzorowi Prezesa Sądu Okręgowego. Jak każdy dyrektor swojej formy musi dbać o porządek prawny,
właściwy rozwój i autorytet firmy.
Co innego mówił Pan na rozmowie osobistej ze mną, że jedenastoletnia przewlekłość postępowania
egzekucyjnego jest niedopuszczalna, że złoży Pan skargę do Rzecznika Dyscyplinarnego przy
Ministrze Sprawiedliwości.

Nie chodzi tu zresztą o treść merytorycznych orzeczeń. Treści nie są merytoryczne, tylko gangsterskie
(patrz załącznik) i ma Pan obowiązek złożyć na podstawie art. 304 k.p.k. zawiadomienie do prokuratury
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i wznowienia z urzędu niezgodnych z prawem, konstytucją i
ustawami, orzeczeń. Nastąpiła tu nie tylko umyślna obraza przepisów prawa procesowego art. 1049
k.p.c. w zw. z art. 1050 k.p.c., ale fundamentalnych praw człowieka i art. 7, 32 konstytucji.
Jeżeli jeszcze raz Pan napisze w takiej formie pismo do mnie, to będę zmuszony składać wnioski o
odwołanie Pana z funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, bo nie spełni Pan kryteriów
usprawnienia działalności sądu.
Z poważaniem

*

Jelenia Góra, dnia 16 lutego 2018 r.
Sędzia Pokoju
Grzegorz Niedźwiecki
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Rzecznik Dyscyplinarny Ministra
Sprawiedliwości
za pośrednictwem
Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej
Górze

Skarga
Zgodnie ze wskazówkami Sądu Najwyższego odnośnie art. 114 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn. Dz. U. nr 2018, poz. 23) składam skargę na
Sędziów Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze – Sylwię Bańkę-Mrozewską, Beatę Glazar, Alicję
Izydorczyk, które pogwałciły autorytet Sędziów Sądu Najwyższego – Jacka Gudowskiego, Teresę
Bielską-Sobkowicz, Zbigniewa Strus fałszując uchwałę SN z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP
23/06 i wnoszę o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów wydających
orzeczenia sprzeczne z prawem.

W postanowieniu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie II Cz 675/17, wymienione sędziny wypaczyły
uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06 i podważyły rozstrzygnięte przez
Sąd Najwyższy zagadnienie prawne zasadami dyspozycyjności. Wyżej postawiły autonomię praw
prywatnych wierzyciela, od wykładni Sędziów Sądu Najwyższego.
Wnoszę o skierowanie skargi, do Sądu Dyscyplinarnego przeciwko wymienionym Sądziom Sądu
Okręgowego w Jeleniej Górze, którzy umyślnie popełnili obrazę przepisów prawa procesowego art.
1049 k.p.c. w zw. z art. 1050 k.p.c., naruszyli art. 7, 32 i 183 Konstytucji, art. 226 k.k. oraz popełnili
przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, godząc w autorytet państwa, orzeczenia organów
wyższego stopnia, uchwały Sędziów Sądu Najwyższego. Nie ustosunkowują się do fundamentalnego
zagadnienia prawnego i przewlekają bezprecedensowo postępowanie, upokarzając 11 lat cierpiącego
człowieka.
Sędziowie jeleniogórscy nie kierują się literą prawa, prawem ustanowionym, tylko uważają się za
enklawę, władzę ustawodawczą, wprowadzają w życie, do obiegu prawnego własny porządek prawny,
nie wyjaśniając w ogóle wątpliwości.
To jest pogarda dla sądownictwa, dla tak zaszytej funkcji, jaką jest bycie Sędzią Sądu Najwyższego i
rażące naruszenie godności ludzkiej, majestatu państwa, władzy sądowniczej. To jest naruszanie
fundamentalnych praw człowieka.
Takie umyśle pogwałcenie urzędu, nie tylko ślubowania sędziowskiego i zbioru zasad etyki zawodowej
sędziów, interesu społecznego oraz zasad współżycia społecznego, nie może pozostać zlekceważone i
bezkarne.

Załączniki:
Żądanie wznowienia postępowania II Cz 675/17, uchwały SN i informacje publiczne podważające
zasadność orzeczeń jeleniogórskich.

*
Szanowny Panie Wojciechu Damaszko,

Wystosowałem do Pana m.in. w dniach 1 kwietnia 2016 r., 6 września 2016 r., 26
października 2016 r., 5 listopada 2016 r., 8 lutego 2017 r., 19 maja 2017 r., 28 sierpnia 2017
r., 11 października 2017 r., 16 listopada 2017 r., 8 grudnia 2017 r. zapytania publiczne i
żądanie udzielenia pokrzywdzonemu odpowiedzi procesowej mającej fundamentalne
znaczenie w sprawie I Co 441/16.

Naruszył Pan moje dobra, bo nie uzyskałem rzeczowej odpowiedzi.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze miał i ma obowiązek skierować do Sądu Najwyższego
zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia, tak jak uczynił to Sad Okręgowy w Tarnowie,
rozwiewając wątpliwość:

1. Czy w świadczenie niepieniężne określone w punkcie I. tytułu wykonawczego I
C 1062/08 jest czynnością zastępowalną i podlega egzekucji w trybie art. 1049
k.p.c., czy jest czynnością niezastępowalną i podlega egzekucji w trybie art.
1050 k.p.c.?
Wyjaśnienie tej istotnej kwestii, będzie odpowiedzią, kto kogo jedenaście lat szmaci i
prowokuje.

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Stalking-obstrukcjapok%C5%82osie-niczego.pdf

Jelenia Góra, dnia 19 lutego 2018 r.

Pokrzywdzony

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”

Jelenia Góra, dnia 19 lutego 2018 r.
Sędzia Pokoju
Grzegorz Niedźwiecki
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Sąd niezależny
za pośrednictwem
Prokuratora Rejonowego w Jeleniej Górze

Zażalenie / skarga / zawiadomienie
o przestępstwie PPR Grzegorza Chojnackiego zaboru mienia i pozbawienia możliwości funkcjonowania

Dotyczy: PR 3 Ds. 359.2017.D; PR Ko 118.2018

Dzisiaj, tj. 16 lutego 2018 roku, naszło mnie czterech nieumundurowanych policjantów z nakazem
przeszukania i zabezpieczenia urządzeń komputerowych. Zabrali mi komputer wraz z zasilaczem na zlecenie
prokuratora Grzegorza Chojnackiego. Teraz będą inwigilować moje pliki, pocztę, kontakty itd. Żądam
kategorycznie oddania mi w trybie natychmiastowym komputera należącego do związku stowarzyszeń Trybunał
Narodowy, bo jest to bezpodstawny zabór mienia. Działania takie pozbawiają mnie możliwości funkcjonowania,
komunikacji społecznej, odbierania poczty i odpowiadania też na aplikacje w/s pracy. Penetracja komputera ma
zupełnie inny cel niż wskazany w postanowieniu, bo przedmiotowa ocena (w pełni uzasadniona) stalkingu,
wymuszeń rozbójniczych, opublikowana jest przecież na stronie internetowej Grzegorza Niedźwieckiego. Zabór
mienia jest niezasadny.
Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze jest organizacją przestępczą biorącą współudział w
przestępstwach, w wyrokach bez przyczyny (II K 467/07) i sfingowanych procesach cywilnych (I C 1062/08) oraz
popełniającą przestępstwa poplecznictwa w uporczywym nękaniu i wymuszeniach rozbójniczych (I Co 3259/08, I
Co 441/16), tuszując powyższe przestępstwa.
Zawiadamiam, że wobec jedenastoletnich faktów represji i prześladowania mnie oraz bierności
Prokuratury Rejonowej i Okręgowej w Jeleniej Górze, nie stawię się na wezwanie w dniu 1 marca 2018 r. o godz.
09;00 w PR JG p. 315 na przesłuchanie jako świadek. Możecie mnie doprowadzić jak Władysława Frasyniuka lub
dobić grzywnami.
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Stalking-obstrukcja-pok%C5%82osieniczego.pdf
W załączeniu: komunikaty do Wojciecha Damaszko, postanowienie Prokuratury Rejonowej w Świdnicy o
umorzeniu śledztwa w/s art. 226 § 1 k.k. i rachunek zapłaty za komputer.

Szanowny Panie Wojciechu Damaszko,

Mści się Pan, że Minister Sprawiedliwości odwołał Pana z funkcji Prezesa Sądu
Okręgowego w Jeleniej Górze? Myśli Pan, że się mnie posłuchał?
Zasłużył Pan na znacznie gorszą karę, jak całe państwo w państwie. Notabene fajna
akcja, istotne informacje z niej wynikają. Jak wnosiłem o kontrolę i nadzór nad
dyspozycyjnymi sędzinami, które wydały niezgodne z prawem orzeczenie (II Cz
675/17), to twierdził Pan, że nie może wnikać w niezawisłe prawo procesowe.
Ciekawa sprawa, bo Pana poprzednik w SR nie poszedł tak daleko, niedopełnił jak tu
obowiązku służbowego, nie żądał dowodu cyfrowego, nie zabezpieczył dysku
komputerowego w sprawie II K 467/07. Otrzymał akt oskarżenia z dnia 31 maja 2007
roku z fałszem materialnym i nie wrócił Mieczysławowi Ligęzie do uzupełniania
braków formalnych w trybie art. 337 k.p.k., tylko skierował na wokandę asesorowi
(dziś Przewodniczącemu II Wydziału Karnego) Jarosławowi Staszkiewiczowi.
Ten Jarek, co ma również żonę sędzinę, wiedział, że jest fałsz materialny (k. 8 akt
sprawy II K 467/07), bo nie rozstrzygnął sprawy bez zbędnej zwłoki, tylko wystąpił do
portalu Onet.pl o wyciąg z archiwum artykułu „Nie kupujcie auta u Ligęzy”. Nie
otrzymał, a skazał, popełnił oczywisty fałsz intelektualny.
Na tym wyroku bez przyczyny stworzyliście sfingowany proces cywilny I C 1062/08 i
nie potraficie nawet wykonać stalinowskiej egzekucji zastępowalnej I Co 441/16,
dopuszczając się obrazy przepisów prawa procesowego art. 1049 k.p.c. w zw. z art.
1050 k.p.c.
Panie Damaszko,
Brutalna prawda nie jest zniewagą. Znieważacie wy mnie, moją rodzinę i państwo
polskie, władzę sądowniczą. Ja poprosiłem moją żonę o złożenie zawiadomienia o
podejrzeniu przestępstwa znieważenia przeze mnie funkcjonariuszy publicznych (w
tym Pana) i Prokuratura Rejonowa w Świdnicy umorzyła śledztwo wobec faktu braku
ustawowych znamion czynu zabronionego. Może Panu się uda. Staszkiewiczowi bez
zrzutu z ekranu się udało, to Panu zabezpieczając dysk komputerowy uda się coś
przykleić.
Trochę to żałosne. Jak mam odpowiadać na aplikacje w sprawie pracy, jak mam
pisać pisma procesowe, jak mam się bronić?
Panie Damaszko, straci Pan funkcję sędziego, jestem przekonany. Oto
przestępstwa, jakich się dopuściliście od jedenastu lat na kartce papieru Mieczysława
Ligęzy. Nawet bezpieka tak cynicznie nie postępowała.

Główne przestępstwa, jakich dopuścili się funkcjonariusze:
Art. 231. Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza

Art. 270. Fałszerstwo dokumentu
Art. 271. Poświadczenie nieprawdy
Art. 273. Użycie poświadczenia nieprawdy
Art. 236. Zatajanie dowodów niewinności
Art. 239. Poplecznictwo
Art. 286. Oszustwo
Art. 190. Groźba karalna
Art. 190a. Uporczywe nękanie – stalking
Art. 246. Znęcanie się funkcjonariusza w celu uzyskania oświadczenia
Art. 191. Zmuszanie do określonego zachowania, zaniechania lub znoszenia
Art. 282. Wymuszenie rozbójnicze
Art. 207. Znęcanie się
Art. 118. Eksterminacja
Art. 119. Dyskryminacja
Art. 151. Namowa i pomoc do samobójstwa
Art. 156. Ciężki uszczerbek na zdrowiu
Art. 157. Inne uszkodzenie ciała – średni i lekki uszczerbek na zdrowiu
Art. 160. Narażenie na niebezpieczeństwo
Art. 162. Nieudzielenie pomocy
Art. 189. Pozbawienie człowieka wolności
Art. 296. Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym

Jelenia Góra, dnia 16 lutego 2018 r.
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Sędzia Pokoju
Grzegorz Niedźwiecki
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Minister Sprawiedliwości
za pośrednictwem
Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

Dotyczy: Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, sygn. akt II Kp 51/18

Ponowny wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów jeleniogórskich

od rozpoznania zażalenia na umorzenie dochodzenie 1 Ds. 1276/17 Prokuratury Rejonowej w
Jeleniej Górze w sprawie uporczywego, jedenastoletniego nękania Grzegorza Niedźwieckiego
przez pełnomocników FM „Ligęza” sp. z o.o. wspólnie i w porozumieniu z sędziami
jeleniogórskimi

Wymienieni czesiowo sędziowie jeleniogórscy w pierwotnym wniosku, nie rozpoznawali innych spraw
Grzegorza Niedźwieckiego, tylko ciąg zdarzeń, pokłosie wyroku bez przyczyny II K 467/07 oraz
sfingowanego procesu cywilnego I C 1062/08. Rozbójnicze represje są przestępstwami stalinowskimi i
członkowie zorganizowanej grupy przestępczej nie mogą orzekać we własnej sprawie.
Postanowienie teoretycznie jeszcze nie zapadło, formalnie jest nieznane, ale jest oczywiste, że będzie
tylko jedno, jeśli będą orzekać koledzy Jarosława Staszkiewicza i sp. Będzie bliźniacze do tych
orzeczeń wspomnianych. Pseudo funkcjonariusze oddalą zażalenie, bo inaczej wydadzą wyrok na
siebie.

Sędziowie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze (II Cz 675/17) i Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze (I
Co 441/16) wydali niezgodne z prawem orzeczenia, z obrazą przepisów prawa procesowego art. 1049
k.p.c. w zw. z art. 1050 k.p.c. w kwestii wymierzenia bezpodstawnej grzywny, traktując wbrew uchwale
SN III CZP 23/06 świadczenie niepieniężne zawarte w tytule wykonawczym I C 1062/08 jako czynność
niezastępowalną. Jedenaście lat te tortury stosują, nie wyjaśniając wątpliwości.

Tytuł wykonawczy w przedmiotowej sprawie, zapadł dnia 3 września 2008 r., sygn. akt I C 1062/08.
Wyrokowi temu nadano klauzulę natychmiastowej wykonalności. Postępowanie egzekucyjne
prowadzono w dwóch etapach. Najpierw sygn. akt I Co 3259/08 przez osiem lat nakładano grzywny w
łącznej wysokości 27.100 zł, które zamieniono na 180 dni aresztu. Grzywien nie zapłacono, a aresztu
nie wykonano, bo wierzyciel zaniechał ukarania dłużnika. W 2015 roku wierzyciel złożył ponowny
wniosek… o wezwanie dłużnika do wykonania czynności, który z nadużyciem autonomii praw
prywatnych, Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze przeksięgował na sygn. akt I Co 441/16 i zakwalifikował
vide na tryb art. 1050 k.p.c. Sprawa, która toczy się z rozdwojeniem jaźni, trwa jedenaście lat i nie jest
wbrew prawu (uchwały Sądu Najwyższego III CZP 23/06) rozstrzygnięta i zakończona.




Lustrzana sprawa w sądach małopolskich (Sąd Rejonowy w Bochni - I Co 563/05, I Co 508/06 i
Sąd Okręgowy w Tarnowie) trwała od 25 listopada 2005 r. do 15.01.2007 r., czyli czternaście
miesięcy i została merytorycznie, rzetelnie, w oparciu o właściwe przepisy prawa (art. 1049
k.p.c.) zakończona.
Lustrzana sprawa w sądach warmińsko-mazurskich (Sąd Rejonowy w Ostródzie – I Co 2801/12
i Sąd Okręgowy w Elblągu – I Cz 94/13) trwała od 14 stycznia 2013 r. do 27.03.2013 r., czyli

dwa miesiące i została merytorycznie, rzetelnie, w oparciu o właściwe przepisy prawa
zakończona.

Jest to okoliczność bezspornie wykluczająca umoczonych sędziów z orzekania w tej sprawie, bo nie ma
wątpliwości, że nie będą oni w dalszym ciągu orzekać obiektywnie i bezstronnie.
Wniosek jest w pełni zasadny, decyzję musi wydać organ nadrzędny, nieumoczony w matactwa,
uporczywe nękania i wymuszenia rozbójnicze.
Każde postępowanie jest dwuinstancyjne. Rozstrzygnąć tą kwestię winien Minister Sprawiedliwości
kierując skargę do Izby Dyscyplinarnej, a tak naprawdę Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w
Hadze. Samowolne decydowanie nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością.
Proszę sobie żartów nie robić popełniając zbrodnie. Takiej socjopatii nie było nawet za Stalina. Dopisuję
panią Sylwię Zierkiewicz do listy współczesnych Marii Gurowskich Sand i Fajg Mindla.
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Izba Dyscyplinarna
za pośrednictwem

Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego Cezariusz
Baćkowski

Skarga
na Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego dla Okręgu Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
Cezariusza Baćkowskiego w związku z zaniechaniem przez pozwanego skierowania wniosku do
Sądu Dyscyplinarnego o ukaranie sędziów ewidentnie nadużywających władzy, ze szkodą dla
interesu społecznego i słusznego interesu obywateli.
Sędziowie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze – Sylwia Bańka-Mrozewska, Beata Glazar, Alicja
Izydorczyk, podważyły autorytet Sądu Najwyższego i ośmieszyły Sędziów Sądu Najwyższego –
Jacka Gudowskiego, Teresę Bielską-Sobkowicz, Zbigniewa Strus.
W postanowieniu z dnia 28 września 2017 r. w sprawie II Cz 675/17, wymienione sędziny wypaczyły
uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06 i podważyły rozstrzygnięte przez
Sąd Najwyższy zagadnienie prawne zasadami dyspozycyjności. Wyżej postawiły autonomię praw
prywatnych wierzyciela, od wykładni Sędziów Sądu Najwyższego.
Wnoszę o skierowanie skargi, co najmniej do Sądu Dyscyplinarnego przeciwko wymienionym Sądziom
Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, którzy naruszyli art. 7 i 183 Konstytucji, art. 226 k.k. oraz
przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości, godząc w orzeczenia organów wyższego stopnia,
autorytet Sądu Najwyższego.
Sędziowie jeleniogórscy nie kierują się literą prawa, prawem jednoznacznie ustanowionym, tylko
uważają się za władzę ustawodawczą i wprowadzają w życie, do obiegu prawnego własny porządek
prawny.
To jest pogarda dla sądownictwa, dla tak zaszczytnej funkcji, jaką jest bycie Sędzią Sądu Najwyższego i
rażące naruszenie godności majestatu państwa, władzy sądowniczej.
Takie umyśle pogwałcenie nie tylko ślubowania sędziowskiego i zbioru zasad etyki zawodowej sędziów,
interesu państwa oraz zasad współżycia społecznego, nie może pozostać zlekceważone i bezkarne.

Jedenaście lat prowadzenia prostych, logicznych postępowań egzekucyjnych, to nie jest zawiłość
sprawy, czy pomyłka. To jest złośliwość, wola upokorzenia „dłużnika”, obstrukcja, uporczywe nękanie i
wymuszenia rozbójnicze. To są umyślne nadużycia władzy i niedopełnienie obowiązków służbowych,
powolna eksterminacja polskiej rodziny.
Skoro sądy małopolskie (Sąd Rejonowy w Bochni - I Co 563/05, I Co 508/06 i Sąd Okręgowy w
Tarnowie), rozwiewając wątpliwości zagadnieniem prawnym SN III CZP 23/06, rozstrzygnęły bliźniaczą
egzekucję w czternaście miesięcy, a sądy warmińsko-mazurskie (Sąd Rejonowy w Ostródzie – I Co
2801/12 i Sąd Okręgowy w Elblągu – I Cz 94/13), mając już wykładnię prawa, rozstrzygnęły sprawę

jednoznacznie w dwa miesiące, to czym jest jedenaście lat przewlekłości, uporczywego nękania i
wymuszeń rozbójniczych prowadzonych przez sędziów jeleniogórskich nadużywających niezawisłości?
Jest najgorszego kalibru zbrodnią.

Żądam przykładnego ukarania sędziów niegodnie sprawujących swój urząd i adekwatnego ukarania
Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego Cezariusza Baćkowskiego, który uprawia poplecznictwo.
Nie ma żadnych okoliczności do kontynuowania tych represji.
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Mgr Dariusz Kliś
Prezes Sądu Okręgowego
w Jeleniej Górze
Dotyczy: Sygn. akt I C 1062/08, I Co 3259/08, I Co 441/16, II Cz 675/17, II S 22/17

Skarga / Żądanie

W związku z jedenastoletnim uporczywym nękaniem mojej osoby przez ludzi niegodnie sprawującymi
funkcję sędziego, nadużywających władzy, składam kategoryczne żądanie rozpatrzenia i definitywnego
zakończenia postępowania egzekucyjnego, orzeczonego tytułem wykonawczym Sądu Okręgowego w
Jeleniej Górze I C 1062/08. Nie ma żadnych podstaw i uzasadnienia, do obstrukcji. Sędziowie
zachowują się jak nadludzie i traktują mnie jak niewolnika. To jest niedopuszczalne w demokratycznym
państwie prawnym, to przypomina faszyzm.
KONSTYTUCJA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Art. 3. Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym.
Art. 7. Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
Art. 30. 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.
Art. 31.
1.
2.
3.

Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego
prawo mu nie nakazuje.
Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i
tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te
nie mogą naruszać istoty wolności i praw.

Art. 32.
1.
2.

Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 40. Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i karaniu.
Zakazuje się stosowania kar cielesnych.

Te między innymi fundamentalne prawa, zostały pogwałcone przez tzw. sędziów. Istoty, powołane na
arbitrów w Jeleniej Górze, wydały w sprawie zażalenia na bezpodstawną grzywnę II Cz 675/17 oraz
skargi na skandaliczną przewlekłość postępowania II S 22/17, absurdalne, nielogiczne, niezgodne z
prawem i prawdą orzeczenia.
W pierwszej sprawie, orzeczono z rozdwojeniem jaźni. Popełniono, delikatnie mówiąc, umyślny błąd
subsumcji. Dopuszczono się obrazy przepisów prawa procesowego art. 1049 k.p.c. w zw. z art. 1050
k.p.c. Sędziowie mają wykładnię prawa Sądu Najwyższego III CZP 23/06, stwierdzającą, że podstawą
egzekucji świadczeń niepieniężnych opublikowania w mediach publicznych ogłoszenia o określonej
treści jest wyłącznie art. 1049 k.p.c., a mataczą, że wierzyciel rozkazał im upokarzać „dłużnika” w trybie
reliktowego przepisu art. 1050 k.p.c., przewidzianego w wyjątkowych wypadkach do egzekucji
czynności niezastępowalnych. Nie oddalili pierwotnego wniosku wierzyciela, tak jak uczynił to Sąd

Rejonowy w Ostródzie I Co 2801/12 i Sąd Okręgowy w Elblągu I Cz 94/13 w zw. z uchwałą SN III CZP
23/06 i nie zwrócili wierzycielowi w dwa miesiące tytułu wykonawczego wraz z wnioskiem, tylko
uprawiają jedenaście lat złośliwe barbarzyństwo. Wydają polityczne wyroki. Orzeczenie II Cz 675/17,
podstawa prawna i uzasadnienie, nie ma zastosowania do tytułu wykonawczego I C 1062/08.
Drugi środek odrzucili, powołując się na rzekome, niejasne zawiłości, nie wyjaśniając na czym one
polegają i nie próbując ich rozwiązać, mając wzorce i drogę prawną. Nie zwrócili się do strony pozwanej
z pytaniem o problem i nie rozstrzygnęli zagadnienia wstępnego. Kłaniają się etapy stosowania prawa.
Pozorni sędziowie, delikatnie mówiąc, nieumiejący czytać ze zrozumieniem uchwały Sądu
Najwyższego, nie powinni w ogóle pełnić odpowiedzialnych i zaszczytnych funkcji, bo godzą w autorytet
państwa, władzy sądowniczej. Rujnują świadomie ludziom życie. Wypaczają ustrój Polski, naruszają
interes społeczny i słuszny interes obywateli.
O tym, że są to oszustwa sądowe, nie świadczą skorumpowani prokuratorzy, tylko fakty. Tzw.
sędziowie, świadomie wydali i uprawomocnili niespójne, nie transparentne i nielogiczne orzeczenia,
żeby zamknąć drogę pokrzywdzonemu do obrony. Liczą na kolektywną solidarność organów wyższego
stopnia.
Orzeczenia te są nieważne z mocy prawa (nieważność bezwzględna), bo treść dokonanych czynności
jest sprzeczna z ustawą, mająca na celu jej obejście i sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.
Wskazane dwa orzeczenia są bezpodstawne. Prawo nie jest własnością prywatną, czy „niezawisłych”
sędziów, tylko dobra wspólnego i należy je respektować, przestrzegać i szanować. Obowiązujący
porządek prawny nie daje możliwości obejścia prawa i naruszania interesu społecznego i słusznego
interesu obywateli. Strony należy zawsze przedmiotowo o wszystkim informować, szczegółowo
pouczyć, wtajemniczać, a decyzje rzeczowo i klarownie legitymizować. Tak jak uczyniły to sądy
warmińsko-mazurskie.
Sędziowie lokalni nie są władzą ustawodawczą. Nie mogą tworzyć własnego prawa. Mają
obowiązek orzekać o ustanowione prawo. Prawo i porządek prawny jest jednakowy w Jeleniej
Górze, Tarnowie i Elblągu i Jelenia Góra nie może orzekać na zasadzie pokaż mi człowieka, a
paragraf się znajdzie. Dopóki sędziowie jeleniogórscy nie udowodnią, że sądy małopolskie i
warmińsko-mazurskie się myliły, wydały błędne decyzje w oparciu jedną i tą samą uchwałę Sądu
Najwyższego III CZP 23/06, dopóty orzeczenia jeleniogórskie będą nieważne.

Należy tu zaznaczyć, że:
Celem postępowania egzekucyjnego jest realizacja tytułu wykonawczego.
Do konkretnego świadczenia zawsze właściwy jest tylko jeden sposób egzekucji.
Zgodnie z art. 776 k.p.c.
Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w
klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Istota
W dniu 3 września 2008 r. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze wydał przeciwko Grzegorzowi
Niedźwieckiemu zaoczny wyrok cywilny o naruszenie dóbr osobistych I C 1062/08, prawdopodobnie w
oparciu o wyrok karny II K 467/07 i tajemnicze ustalenia.
Przez prawdziwe ustalenie faktyczne rozumie się ustalenie, które zostało udowodnione.
O całej sprawie skarżący dowiedział się dopiero po dwóch latach, gdy komornik próbował egzekwować
jakieś należności. Tą część świadczeń materialnych komornik umorzył, a wierzyciel przystąpił do
egzekucji świadczeń niepieniężnych, angażując w to sąd. Dziesięć lat trwała egzekucja w trybie art.
1050 k.p.c., choć Sąd Rejonowy w Bochni w bliźniaczej sprawie, po dogłębnym zbadaniu sprawy przez
Sąd Okręgowy w Tarnowie i otrzymaniu wykładni z Sądu Najwyższego, otrzeźwił się i zrealizował
egzekucję we właściwym trybie art. 1049 k.p.c. Podobnie, a nawet jeszcze szybciej, postąpił Sąd
Rejonowy w Ostródzie, który oddalił na bazie uchwały SN III CZP wniosek wierzyciela oparty na
podstawie art. 1050 k.p.c., a zażalenie wierzyciela oddali Sąd Okręgowy w Elblągu. Sąd Rejonowy w
Jeleniej Górze i Sąd Okręgowy nie są bezstronni i tak wnikliwi, nie kierują się obowiązującym
porządkiem prawnym, etyką i ekonomika postępowania, tylko stosują samowolną obstrukcję. Co stoi na
przeszkodzie żeby uszanować prawo i godność ludzką, żeby wyłączyć się z niemocy lub przekazać
zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy? Zwykła przekora i wola upokorzenia
człowieka, zniszczenia polskiej rodziny. Mają wzorce, a stosują ponownie grzywny, które nie potrafią lub
boją się zamienić na areszt.
Sędziowie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, w postanowieniu II Cz 675/17, uznali fakt, że
Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez
dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie
art. 1049 k.p.c., a jednocześnie orzekli w niedopuszczalnym trybie art. 1050 k.p.c., przewidzianym
wyłącznie do egzekucji czynności niezastępowalnych (lub fałszywie przyporządkowali treść wniosku
wierzyciela z dnia 26 listopada 2015 r., co i tak nie ma znaczenia w świetle art. 776 k.p.c.). Wypaczyli
zasady dyspozycyjności, godząc w autorytet sędziów Sądu Najwyższego.
Tytuł wykonawczy w przedmiotowej sprawie, zapadł dnia 3 września 2008 r., sygn. akt I C 1062/08.
Wyrokowi temu nadano klauzulę natychmiastowej wykonalności. Postępowanie egzekucyjne
prowadzono w dwóch etapach. Najpierw sygn. akt I Co 3259/08 przez osiem lat nakładano grzywny w
łącznej wysokości 27.100 zł, które zamieniono na 180 dni aresztu. Grzywien nie zapłacono, a aresztu
nie wykonano, bo wierzyciel zaniechał ukarania dłużnika. W 2015 roku wierzyciel złożył ponowny
wniosek… o wezwanie dłużnika do wykonania czynności, który z nadużyciem autonomii praw
prywatnych, Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze przeksięgował na sygn. akt I Co 441/16 i zakwalifikował
vide na tryb art. 1050 k.p.c. Sprawa, która toczy się z rozdwojeniem jaźni, trwa jedenaście lat i nie jest
wbrew prawu (uchwały Sądu Najwyższego III CZP 23/06) rozstrzygnięta i zakończona.


Lustrzana sprawa w sądach małopolskich (Sąd Rejonowy w Bochni - I Co 563/05, I Co 508/06 i
Sąd Okręgowy w Tarnowie) trwała od 25 listopada 2005 r. do 15.01.2007 r., czyli czternaście



miesięcy i została merytorycznie, rzetelnie, w oparciu o właściwe przepisy prawa (art. 1049
k.p.c.) zakończona.
Lustrzana sprawa w sądach warmińsko-mazurskich (Sąd Rejonowy w Ostródzie – I Co 2801/12
i Sąd Okręgowy w Elblągu – I Cz 94/13) trwała od 14 stycznia 2013 r. do 27.03.2013 r., czyli
dwa miesiące i została merytorycznie, rzetelnie, w oparciu o właściwe przepisy prawa
zakończona.

Żądam udzielenia jednoznacznej odpowiedzi:
1. Czy świadczenie niepieniężne określone w pkt. I. tytułu wykonawczego I C 1062/08
stanowi tzw. czynność zastępowalną, egzekwowaną przy zastosowaniu art. 1049 k.p.c.,
czy też podlega ono, jako tzw. czynność niezastępowalna, egzekucji w trybie określonym
w art. 1050 k.p.c.?
Argument, że okoliczności należało wyjaśnić w toku postępowania jest nietrafiony, bo tok postępowania
został właśnie pogwałcony. Zaniechano czynności, przeprowadzenia właściwych etapów stosowania
prawa, dokonania oględzin, rozstrzygnięcia zagadnienia i wyjaśnienia rozbieżności. To jest właśnie
dodatkowa podstawa do wznowienia postępowania.
Sąd nie jest instytucją prywatną i nie może sobie dowolnie, alternatywnie, w nieskończoność orzekać.
Jest organem publicznym i ma służyć obywatelom zgodnie z literą prawa i zgodnie z zasadami
współżycia społecznego.
Prawo zwyczajowe to system oparty na rozwiązywaniu problemów, rozwiązywaniu sporów i unikaniu
przemocy. Środek zaradczy jest ustalany na podstawie okoliczności. Istnieje tylko JEDNO naturalne prawo,
z którego wynikają wszystkie inne prawa: prawo własności siebie samego. Wszystkie inne prawa niewywodzące
się z tego prawa, są bezprawiem.

"Prawo" to każde działanie podejmowane przez jednostkę, które nie ma wymiernego wpływu na
inne osoby bez ich zgody. Wszystko to wraca do braku poszanowania godności i zgody.
Jeżeli sędziowie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze mają wątpliwości (a mają), co do jednoznacznego
rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy lub nie potrafią określić zasadniczej kwestii, widzą zawiłość
sprawy, to mają obowiązek skierować zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy.
Ja jestem żywym człowiekiem, a nie przedmiotem, który można przestawiać z miejsca na miejsce. Ja
mam komórki, uczucia i emocje. Sędziowie nie są nadludźmi, a ja nie jestem niewolnikiem. Nie mam na
to zgody. Sąd ma rozstrzygnąć sprawę rzetelnie i merytorycznie, musi rzeczowo uzasadnić swoje
decyzje.
Dopóki sprawa nie jest umorzona, dopóty jest w toku.

Żądam jako strona, jako pokrzywdzony i jako Sędzia Pokoju:





udzielenia odpowiedzi procesowej na zadane pytanie lub
skierowanie zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy, oraz
nadzorowania wznowienia postępowań II Cz 675/17 i II S 22/17, w których zapadły
niezgodne z obowiązującym prawem i prawami człowieka oraz faktami orzeczenia
skierowania skargi do Sądu Dyscyplinarnego na sędziów orzekających w
przedmiotowej materii dowolnie, z obrazą przepisów prawa procesowego, obrazą
ślubowania sędziowskiego i zbioru zasad etyki zawodowej sędziów

Jeśli nadal będzie funkcjonować w tej dolinie państwo w państwie, będzie się gwałcić fundamentalne
prawa człowieka, to będę dochodził sprawiedliwości w organach międzynarodowych. Będę skarżył
Polskę do Trybunału Europejskiego w Strasburgu, Unii Europejskiej w Luksemburgu i Sprawiedliwości
w Hadze. Skorzystam z art. 4 konstytucji oraz moich uprawnień i wyłączę Sąd Okręgowy w Jeleniej
Górze od rozpatrzenia tej sprawy i skieruję do rozstrzygnięcia przez Sąd Okręgowy w Elblągu. Podejmę
też inne kroki prawne.

*

Jelenia Góra, dnia 5 lutego 2018 r.

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

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
II Wydział Karny
Sędzia Pokoju Grzegorz Niedźwiecki
W sprawie uporczywego nękania i wymuszeń rozbójniczych w postępowaniach egzekucyjnych I Co
3259/08 oraz I Co 441/16 w zw. z tytułem wykonawczym I C 1062/08

w przedmiocie wyłączenia wszystkich sędziów Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze oraz Sądu
Okręgowego w Jeleniej Górze z rozpoznania zażalenia na postanowienie 1 Ds. 1276/17 Prokuratury
Rejonowej w Jeleniej Górze umarzającego dochodzenie
na podstawie art. 41 § 1 k.p.k. i art. 43 k.p.k.
Postanawia
Wyłączyć wszystkich sędziów jeleniogórskich od rozpoznania sprawy II Kp 51/18, ponieważ zarzuty
dotyczą sędziów, którzy orzekają od jedenastu lat w sprawach wyroku bez przyczyny II K 467/07
(Jarosław Staszkiewicz), sfingowanego procesu cywilnego I C 1062/08 (Junona Gajewska), odmowy
wznowienia postępowania karnego (Klara Łukaszewska), niezasadnego odrzucania skarg na
przewlekłość chybionej egzekucji I Co 3259/08, I Co 441/16, II S 22/17, II Cz 675/17 (Sylwia BańkaMrozewska, Beata Glazar, Alicja Izydorczyk). Wszystko to jest jedna i ta sama sprawa, pokłosie wyroku
politycznego z dnia 6 maja 2008 r. asesora J. Staszkiewicza, który z racji dobrze wykonanych zadań,
awansował na Przewodniczącego II Wydziału Karnego. Mają z zoną więzi rodzinne i zawodowe.
Współczuję im nocy.
Żaden z sędziów nie może powiedzieć, że nie łączą go więzi przyjacielskie i zawodowe, choćby z
pokrótce wymienionymi funkcjonariuszami, którzy niegodnie sprawują swoją rolę.
Nie są to poglądy i subiektywne opinie, tylko fakty, które można zbadać i porównać ze złożonymi
informacjami publicznymi w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze, otrzymanymi od Sądu Rejonowego w
Bochni, Sądu Okręgowego w Tarnowie, Sądu Rejonowego w Ostródzie, Sądu Okręgowego w Elblągu.
Sędziowie nie mogą być sędziami w swojej sprawie. Trudno sobie wyobrazić, że sędziowie
jeleniogórscy będą obiektywni i bezstronni w tej sprawie. Jest rzeczą logiczną, że uwzględnienie
zażalenia byłoby przyznaniem się do winy, bo kto pozwolił pseudo filantropom na uporczywe nękanie i
kto nakładał grzywny.

*

Jelenia Góra, dnia 5 lutego 2018 r.

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

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
I Wydział Cywilny
Dotyczy: Sygn. akt I Co 441/16, II WSC 17/17

Oświadczenie
Jedenaście lat mnie flekujecie, wykluczyliście z możliwości pracy za granicą i jeszcze śmiecie
pytać jakie mam dochody? Takiego barbarzyństwa, to nie było nawet w PRL. Niedługo może
dokończycie dzieła, dokonacie rzeczywistej eksterminacji.
Sprawa „Ligęzy” jest sprawą cywilną, z oskarżenia prywatnego i nic mojej rodziny nie wiąże z tą sprawą,
poza wykluczeniem społecznym niżej podpisanego i kiepskim nastrojem. Nie mam upoważnienia do
ingerowania w źródła dochodów mojej rodziny i nie dostałem od nich zgody na ich inwigilację. Żona,
mama, teściowa mogą mi dać kromkę chleba, ale nie mają obowiązku sponsorować mi adwokata. Nie
oni są stroną. Mam, a przynajmniej powinienem mieć, prawo do obrany na każdym etapie
postępowania.
Sędziowie zachowują się jak nadludzie, traktują mnie jak niewolnika, co przypomina holokaust. Złożę w
tej sprawie skargę do Izraela i USA.
Braków formalnych nie ma, w załączeniu:




Straty moralne i materialne w wyniku postępowań funkcjonariuszy prowadzonych przez
jedenaście lat,
Oświadczenie o majątku, dochodach i źródłach utrzymania,
Karta stawiennictwa w Powiatowym Urzędzie Pracy.

*

Trybunał Narodowy

TRYBUNAŁ NARODOWY
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WYROK
W IMIENIU NARODU POLSKIEGO
Jelenia Góra, dnia 18 stycznia 2018 r.
W sprawie: Piotra Gregier, Alicji Izydorczyk, Urszuli Wiewióra o przestępstwo niedopełnienia
obowiązków, nadużycia władzy, poplecznictwa, uporczywego nękania, narażenia na szkody,
nieudzielenia pomocy, znęcania się, prześladowań, represji, wymuszeń rozbójniczych,
wykluczenia społecznego, tortur i terroryzmu

Wyżej wskazane osoby, pełniąc haniebnie rolę sędziów Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze,
wydały w dniu 29 grudnia 2017 r. postanowienie II S 22/17, odrzucające skargę na przewlekłość
postępowania egzekucyjnego I Co 441/16 (I Co 3259/08), postępowania które toczy się jedenaście lat w
oparciu o tytuł wykonawczy I C 1062/08 Sądu… Okręgowego w Jeleniej Górze.
Odrzuciły skargę, uzasadniając to tym, że czasookres (jedenaście lat) nie jest podstawą do
uznania przewlekłości, gdyż sprawa jest zawiła. Nie wyjaśniły na czym ta zawiłość polega. Nie wzięły
pod uwagę krzywd, wykluczenia społecznego skarżącego, zaburzenia więzi rodzinnych, strat moralnych
i materialnych oraz obowiązującego porządku prawnego. Nie wzięły pod uwagę etyki, ekonomiki
procesowej, zasad współżycia społecznego, praw człowieka i faktów. Nie wzięły pod uwagę słusznego
interesu wierzyciela, „dłużnika”, organów państwa (władzy sądowniczej) i interesu społecznego. Nie

przeprowadziły fundamentalnego, istotnego zagadnienia prawnego, które rozwiązałoby zawiłość
sprawy. Nie rozstrzygnęły sensu stricte i nie zakończyły jednoznacznie sprawy. Nie przeprowadziły
postępowania w oparciu o wyczerpujący materiał dowodowy. Winą za przewlekłość, a tak naprawdę za
obstrukcję i tortury, obarczyły pokrzywdzonego. Kierowały się doświadczeniem życiowym,
kumoterstwem, a nie faktami i obowiązkiem.
Celem postępowania egzekucyjnego jest realizacja tytułu wykonawczego. Organy uprawnione do
tego umyślnie nie realizują tytułu wykonawczego, tylko postępują jak Josef Fritzl.
Polska nie jest państwem prawa, organy władzy publicznej nie działają na podstawie i w granicach
prawa. Państwo nie funkcjonuje. Panuje powszechna korupcja.
Sąd orzeka w oparciu o trzy rzeczy: dowody, przepisy i sumienie. Przynajmniej powinien tak
orzekać.
Mnie w tym państwie terrorystów, państwie w państwie, póki co nic nie przysługuje. Nie przysługuje, bo
Polska nie jest państwem prawa, organy władzy publicznej nie działają na podstawie i w granicach
prawa. Państwo nie funkcjonuje.
Świadczenie niepieniężne tytułu wykonawczego I C 1062/08 podlega wyłącznie egzekucji w trybie art.
1049 k.p.c., jako czynność zastępowalna (vide uchwała SN III CZP 23/06). Zasady dyspozycyjności nie
mają tu nic do rzeczy. Materializacja roszczenia nastąpi dopiero wówczas (nie licząc art. 824 § 1 pkt. 4)
k.p.c.), jak zgra się forma wniosku wierzyciela z tytułem wykonawczym i dopuszczalnym trybem
egzekucji.
Debilna interpretacja wniosku wierzyciela, wypaczanie autonomii praw prywatnych, świadoma
obstrukcja, dręczenie i wymuszenia rozbójnicze, to problem bolszewickich sędziów. Przepisy art. 1050 i
1051 k.p.c. nie mają tu zastosowania, orzeczenia wydane w tym trybie są niezgodne z przepisami
prawa (vide orzeczenia SO w Elblągu I Cz 94/13 i SO w Tarnowie I Co 563/05 – Jelenia Góra nie jest
enklawą w państwie Polskim).
Ja wątpliwości nie mam, Sąd Rejonowy w Ostródzie wątpliwości nie ma, Sąd Okręgowy w Elblągu
wątpliwości nie ma, Sąd Rejonowy w Bochni wątpliwości nie ma, Sąd Okręgowy w Tarnowie
wątpliwości nie ma Sąd Najwyższy wątpliwości nie ma.
Sąd Rejonowy i Okręgowy w Jeleniej Górze ma wątpliwości, a mimo to, orzeka z rozdwojeniem jaźni.
Widzi zawiłość sprawy, a mimo to nie kieruje zagadnienia prawnego do Sadu Najwyższego o
rozstrzygnięcie, nie wzorcuje się na innych sądach, tylko orzeka na zasadzie prawa pięści. Ja
kwestionuję zbrodnicze działania i będę tak długo je kwestionował, aż uszanujecie porządek prawny w
Polsce, godność ludzką i prawo do życia. Aż wyprostujecie oszustwa sądowe i przestaniecie hańbić
godność władzy sądowniczej.
Czemu tak nie postąpicie jak sądy warmińsko-mazurskie i małopolskie? Tamci sędziwie w pięć minut
wątpliwości rozwiali i mają jasność sytuacji. Wy nie. Wy wolicie orzekać grzywny, zamieniać je na
areszty jak bezpieka i dręczyć dożywotnio niewinnego człowieka, nadużywając władzy i niezawisłości.

Trzeba sobie zadać jasno pytanie. Dlaczego sędziowie jeleniogórscy nie wyłączą się z tej parodii prawa,
wypaczają uchwałę Sądu Najwyższego III CZP 23/06, godzą w autorytet sędziów Sądu Najwyższego
wyżej stawiając od nich wierzyciela spod budki z piwem? Dlaczego skoro mają wątpliwości (orzekają z
rozdwojeniem jaźni), przyznają się do zawiłości, a nie kierują zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia
przez Sąd Najwyższy? Odpowiem dlaczego. Bo to nie są sędziowie, którzy ślubowali rzetelność i
których obowiązuje zbiór zasad etyki zawodowej. Bo w pięć minut obce instancje rozstrzygnęłyby
sprawę (tak jak wyżej wskazane podmioty) i wyszłoby szydło z worka, że to zwykła złośliwość, a nie
sprawiedliwość. Wyszłoby na jaw formalnie, że ci ludzie, nadużywający władzy, samowoli i pieczątek,
postępują jak kapo obozu z Auschwitz.
Niedopuszczalne jest popełnianie cynicznych, bolszewickich zbrodni w majestacie prawa.
Takiego państwa w państwie, takiego bolszewickiego prawa, nie było nawet w PRL.
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/
http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/bezprawie-niesprawiedliwosc-a-prawo-sprawiedliwosc/

Prezes Trybunału Narodowego u znaje winnym Piotra Gregier, Alicji Izydorczyk, Urszuli Wiewióra o
przestępstwo niedopełnienia obowiązków, nadużycia władzy, poplecznictwa, uporczywego
nękania, narażenia na szkody, nieudzielenia pomocy, znęcania się, prześladowań, represji,
wymuszeń rozbójniczych, wykluczenia społecznego, tortur i terroryzmu i na podstawie art. 4
Konstytucji oraz § 2 ust. 5 i § 4 ust. 4 i 9 statutu TN, w zw. z art. 231 k.k., art. 239 k.k., art. 190a k.k., art.
162 k.k., art. 207 k.k., art. 282 k.k. skazuję za bolszewickie działania na:






11 lat pozbawienia wolności,
29.100 zł grzywien
1 mln zł nawiązki na rzecz Trybunału Narodowego,
Dożywotni zakaz pełnienia funkcji publicznych,
Pozbawienie prawa do emerytury z tytułu odwrotnego spełniania roli sędziego sądów powszechnych.

Szersze uzasadnienie stanowi opis jedenastu lat represji i wcześniejsze wyroki Trybunału Narodowego.
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/wymiar-niesprawiedliwosci/

Pouczenie:
Na niniejsze orzeczenie nie przysługuje zażalenie

PREZES

Trybunału Narodowego
z siedzibą w Jeleniej Górze

Grzegorz Niedźwiecki

*

Haniebna rola Małgorzaty Ściubidło
Małgorzata Ściubidło
Sekretarz sądowy

Uprzejmie informuję, co następuje.
Kłamie pani bezczelnie.
Sąd orzeka w oparciu o trzy rzeczy: dowody, przepisy i sumienie. Przynajmniej powinien tak
orzekać.
Mnie w tym państwie terrorystów, państwie w państwie, póki co nic nie przysługuje. Nie przysługuje, bo
Polska nie jest państwem prawa, organy władzy publicznej nie działają na podstawie i w granicach
prawa. Państwo nie funkcjonuje.
Świadczenie niepieniężne tytułu wykonawczego I C 1062/08 podlega wyłącznie egzekucji w trybie art.
1049 k.p.c., jako czynność zastępowalna (vide uchwała SN III CZP 23/06). Zasady dyspozycyjności nie
mają tu nic do rzeczy. Materializacja roszczenia nastąpi dopiero wówczas (nie licząc art. 824 § 1 pkt. 4)
k.p.c.), jak zgra się forma wniosku wierzyciela z tytułem wykonawczym i dopuszczalnym trybem
egzekucji.
Debilna interpretacja wniosku wierzyciela, wypaczanie autonomii praw prywatnych, świadoma
obstrukcja, dręczenie i wymuszenia rozbójnicze, to problem bolszewickich sędziów. Przepisy art. 1050 i
1051 k.p.c. nie mają tu zastosowania, orzeczenia wydane w tym trybie są niezgodne z przepisami
prawa (vide orzeczenia SO w Elblągu I Cz 94/13 i SO w Tarnowie I Co 563/05 – Jelenia Góra nie jest
enklawą w państwie Polskim).

Ja wątpliwości nie mam, Sąd Rejonowy w Ostródzie wątpliwości nie ma, Sąd Okręgowy w Elblągu
wątpliwości nie ma, Sąd Rejonowy w Bochni wątpliwości nie ma, Sąd Okręgowy w Tarnowie
wątpliwości nie ma Sąd Najwyższy wątpliwości nie ma.
Sąd Rejonowy i Okręgowy w Jeleniej Górze ma wątpliwości, a mimo to, orzeka z rozdwojeniem jaźni.
Widzi zawiłość sprawy, a mimo to nie kieruje zagadnienia prawnego do Sadu Najwyższego o
rozstrzygnięcie, nie wzorcuje się na innych sądach, tylko orzeka na zasadzie prawa pięści. Ja

kwestionuję zbrodnicze działania i będę tak długo je kwestionował, aż uszanujecie porządek prawny w
Polsce, godność ludzką i prawo do życia. Aż wyprostujecie oszustwa sądowe i przestaniecie hańbić
godność władzy sądowniczej.
Czemu tak nie postąpicie jak sądy warmińsko-mazurskie i małopolskie? Tamci sędziwie w pięć minut
wątpliwości rozwiali i mają jasność sytuacji. Wy nie. Wy wolicie orzekać grzywny, zamieniać je na
areszty jak bezpieka i dręczyć dożywotnio niewinnego człowieka, nadużywając władzy i niezawisłości.
Niedopuszczalne jest popełnianie cynicznych, bolszewickich zbrodni w majestacie prawa.
Kiedyś za to odpowiecie.

W pięć minut można i należy tą sprawę rozstrzygnąć i zakończyć. Trzeba tylko chcieć.
Jelenia Góra, dnia 22 stycznia 2018 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, ul. Działkowicza 19, 58-506 Jelenia Góra
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Jelenia Góra, dnia 22 stycznia 2018 r.
Grzegorz Niedźwiecki
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
I Wydział Cywilny
I Co 211/17

W odpowiedzi na pismo protokolanta z dnia 4 stycznia 2018 r. uprzejmie informuję, co
następuje.

Stanowisko zawarłem już w udzieleniu informacji Prezesowi Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w
piśmie z dnia 19 stycznia 2018 r.

Wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze oraz Sądu Okręgowego
w Jeleniej Górze braków formalnych nie ma.
Wszystkich, to znaczy wszystkich, według stanu na dzień rozpatrzenia. Bazą danych, imion i nazwisk,
dysponuje zakład pracy szyli SR i SO w Jeleniej Górze.
Listy imion i nazwiska bieżących sędziów SR i SO w Jeleniej Górze, opublikowane są na stronach
oficjalnych placówek:
http://jelenia-gora.sr.gov.pl/lista-sedziow-i-referendarzy-sadowych,m,m1,2,215
http://www.jelenia-gora.so.gov.pl/sedziowie,m,m1,2,237,238

Wydrukowanie przeze mnie listy sędziów i referendarzy nie ma sensu, bo dziś mogą być ci, a jutro
mogą nastąpić przesunięcia. To sąd ma czuwać nad tym, aby określenie wszystkich było wiążące.
Powodem jest jedenaście lat terroru mojej osoby i mojej rodziny oraz wymuszenia rozbójnicze. Nie ma
żadnych okoliczności i podstaw do stosowania obstrukcji i tłumaczenia się zawiłością sprawy. Ja żadnej
zawiłości nie widzę, sędziowie sądów warmińsko-mazurskich w bliźniaczej kwestii też nie widzą i
sędziowie sądów małopolskich również nie widzą.
Jeżeli sędziowie jeleniogórscy mają wątpliwości co do przeprowadzenia egzekucji w/s „Ligęzy”, to
powinni tak jak SSO w Elblągu (I Cz 94/13) oddalić wniosek wierzyciela oparty na niewłaściwej
podstawie prawnej, lub tak jak Sąd Okręgowy w Tarnowie skierować zagadnienie prawne do
rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy, czy świadczenie niepieniężne tytułu wykonawczego I C
1062/08 podlega egzekucji w trybie art. 1049 k.p.c. jako czynność zastępowalna, czy podlega
egzekucji na podstawie art. 1050 k.p.c. bo jest to czynność niezastępowalna?
Lub
Powtórzyć aplikację.
Podstawą wyłączenia wszystkich sędziów są więzi osobiste i zawodowe z funkcjonariuszami
stalinowskimi niegodnie sprawującymi zawód sędziego i wypaczającymi zasadę niezawisłości.
Doświadczenie życiowe wskazuje, że tu na miejscu, sędziowie nie kierują się faktami, prawdą
materialną, przepisami prawa, tylko własnym, dowolnym prawem i przekorą. Wolą dożywotnio
upokarzać moją rodzinę. Podstawą wyłączenia rekinów, jest brak gwarancji, że dotychczasowe metody
bolszewickiego postępowania, zastąpią się służbą publiczną. Etyka i fundamentalne prawa człowieka
nakazuje wam odpuścić prawo pięści. Pięć minut i cały ten cyrk można zakończyć.

Załączniki:
1. Udzielenie informacji procesowej Prezesowi Sądu Okręgowego
2. Wykaz stronniczych postępowań sądowych wokół II K 467/07. I C 1062/08, I Co 3259/08, I Co
441/16, II S 22/16, II Cz 675/17, II S 22/17 itd.

3. Współczesna Marie Gurowskie Sand i Fajgi Mindla
4. Wykaz strat moralnych i materialnych w wyniku postępowań funkcjonariuszy prowadzonych
przez jedenaście lat
5. Listy sędziów

*

Jelenia Góra, dnia 19 stycznia 2018 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

SSR Dariusz Kliś
Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

Dotyczy: sygn. akt II S 22/17, A-4590-23/17

Udzielenie informacji procesowej Prezesowi Sądu Okręgowego
W odpowiedzi na pismo z dnia 12 stycznia 2018 r., uprzejmie informuję, co następuje.
Wniosek z dnia 2 stycznia 2018 r. dotyczył i dotyczy wyłączenia wszystkich sędziów Sądu Rejonowego
w Jeleniej Górze i Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z prowadzenia wszelkich postępowań
związanych z wyrokiem SR bez przyczyny II K 467/07 oraz sfingowanego procesu cywilnego I C
1062/08 i związanymi z nimi postępowaniami egzekucyjnymi I Co 3259/08, I Co 441/16, a także skargi
na przewlekłość tej obstrukcji – II S 22/17.
Wniosek o wyłączenie sędziów złożyłem przed dostarczeniem mi stronniczego postanowienie II S
22/17, wydanego z rażącym naruszeniem prawa, nie tylko z art. 24 § 1 pkt. 1) i 2) k.p.a. Postanowienia
z niedopełnieniem obowiązków, przerzucającego obowiązki, zakres działań oskarżonego na
skarżącego. Postanowienia niepełnego, bez rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego lub otrzymania
wyjaśnień i stanowiska strony pozwanej co do kwestii nierealizowania przez skandalicznie długi okres
czasu tytułu wykonawczego, mimo ciążącego na nich obowiązku. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
poszedł po koleżeńsku, na skróty, nie pytając pozwanych, na czym polega zawiłość sprawy
prowadzenia egzekucji świadczeń niepieniężnych, zawartych w tytule wykonawczym I C 1062/08.

Mam prawo, jako strona, jako pokrzywdzony, do wiedzy i do jasności sytuacji. Sąd drugiej instancji
również ma obowiązek zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy zanim wyda orzeczenie. Kłaniają się
etapy stosowania prawa i ustalenie faktów. Ktoś za ten czasookres jest odpowiedzialny. Albo sąd, albo
„dłużnik”, albo źle skonstruowane prawo procesowe. To trzeba i należy wyjaśnić przed wydaniem
ostatecznej decyzji. Wybiórcze orzecznictwa, na które powołują się sędziowie nie są podstawą do
obalenia prawa należnego, generalnego, obligatoryjnego, powszechnie obowiązującego. Sprawa
niepotrzebnie jest nierozstrzygnięta, niejednoznaczna.

Niezależnie od powyższego (i w związku z powyższym), wnosiłem również o mediację, o spotkanie z
Prezesem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze i tego oczekuję. Nie chciałbym Pan postawić w jednym
szeregu z ludźmi hańbiącymi władzę, godność sędziego, funkcjonariusza publicznego.

Okolicznościami i uzasadnieniem do wniosków jest jedenaście lat prowadzenia postępowań wbrew
faktom, prawdzie materialnej, przepisom prawa i prawa do obrony, do godnego życia. Niekończące się
straty moralne i materialne.

*

Oskarżenie / wniosek o wznowienie postępowania
Postępowanie II S 22/17 bezwzględnie należy wznowić i to z urzędu, ponieważ
funkcjonariusze drugiej instancji nie rozstrzygnęli istotnej kwestii, nie wyjaśnili
dlaczego postępowania egzekucyjne I Co 441/16 jest zawiłe dla sędziów Sądu
Rejonowego w Jeleniej Górze.
Z oczywistych, skorumpowanych względów, nie wyłączyli się z postępowania
wspólników, bo bali się, że zamiejscowe organa nie będą chciały mataczyć w tej
sprawie.
Sędziowie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze (recydywiści),
fundamentalnego obowiązku, zapytać stroną oskarżoną:


niedopełnili

W jakim zakresie ta sprawa jest zawiła dla sędziów SR w Jeleniej Górze?
Co sprawia im trudność? Jaki problem mają w rozstrzygnięciu tej
sprawy? Jakiej oczekują pomocy?

W związku z bezczynnością SSO (współudziałem w przewlekłości) i nie zadaniem
kluczowego pytania – nie znamy stanowiska organu pozwanego. Nie wiemy
dlaczego nie potrafią, czy nie chcą zastosować ekonomiki procesowej.
Skorumpowani sędziowie nie zamierzają przestrzegać prawa, etyki i zdrowych
obyczajów, tylko mataczą, żeby ukryć swoje błędy.

Nikt nie może być sędzią w swojej sprawie. Materiał dowodowy należy zebrać w
sposób wyczerpujący. Oskarżony musi się wytłumaczyć. Gdy objaśni w czym ma
problem, to będzie można znaleźć środek zaradczy. Wilk będzie syty i owca będzie
cała. Tak się postępuje w demokratycznym państwie prawnym, urzeczywistniającym
zasady sprawiedliwości społecznej. Czasookres jest nieusprawiedliwiony, bo strona
pozwana nie uzasadniła tej obstrukcji. SSO biorą na siebie odpowiedzialność za
załączone okoliczności popełniając poplecznictwo.
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/
Jelenia Góra, dnia 17 stycznia 2028 r.
PREZES
Trybunału Narodowego
z siedzibą w Jeleniej Górze

Grzegorz Niedźwiecki

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, niezależnie od tego, że orzekał we własnej
sprawie, nie miał prawa orzekać przed rozpoznaniem wniosku o wyłączenie
wszystkich sędziów Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, złożonego nowemu
Prezesowi dnia 2 stycznia 2018 r. wraz z faktami powiązań sędziów, zależności
i stronniczości. Postanowienie z dnia 29 grudnia 2017 r. musi być antydatowane lub
podjęte w blitzkriegu, bo wniosek złożyłem pierwszego dnia następnego po dniu
wolnym od otrzymania kumoterskiej decyzji starszych braci z SA Wrocław.


Gdzie tu jest bezstronność, obiektywizm i uczciwość? Gdzie tu jest rzetelność
i jasno określenie przyczyn kryzysu komunikacyjnego i kryzysu
legitymizacyjnego sędziów? Gdzie tu jest debata, mediacja i dialog w kwestii
rozwiązania zawiłości? Ja i organy zamiejscowe nie widzą tu, nie rozumieją
zawiłości w tej materii.

To jest kolejny argument do wznowienia postępowania i przekazaniu sprawy obcym,
nieumoczonym organom.


Gdzie u was jest bogini sprawiedliwości? Gdzie u was są prawa człowieka?
Gdzie u was jest:

Artykuł 1. Powszechnej deklaracji praw człowieka:
Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni
obdarzeni rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w
duchu braterstwa.


Gdzie u was jest człowieczeństwo? Gdzie u was jest zwykła przyzwoitość?
Gdzie u was jest pojęcie zasad współżycia społecznego?

Art. 5. Nadużycie prawa podmiotowego
Dz.U.2017.0.459 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społecznogospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie
działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie
korzysta z ochrony.


Gdzie u was jest prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania?

http://www.annarakowska.pl/post/komentarz-do-art-42-konstytucji-rp-24/

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, ul. Działkowicza 19, 58-506 Jelenia Góra
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Skarga
na Piotra Gregier, Alicję Izydorczyk i Urszulę Wiewiórę, hańbiących rolę
sędziego Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze (II S 22/17)
Ludzie ci popełnili przestępstwa nadużycia władzy, niedopełnienia obowiązków,
poświadczenia nieprawdy, uporczywego nękania i wymuszeń rozbójniczych oraz
terroryzmu.

W pierwszej kolejności trzeba zaznaczyć, że wskazane osoby nie powinny w ogóle
orzekać w tej sprawie, choćby ze względu na art. 24 § 1 k.p.a., art. 58 art. 156 § 1
k.p.a., art. 256 k.p.a.
Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie:
1) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy
może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki,
5) w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji,
7) w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności służbowej.
Pracownik, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać ją
niezwłocznie swojemu przełożonemu służbowemu.
Adekwatne przepisy są w prawie cywilnym i karnym.

Nie ulega wątpliwości, że wskazani, pozorni sędziowie, a w zasadzie cały organ, czyli
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, jest niechlubną stroną pokłosia wyroku bez
przyczyny II K 467/07, sfingowanego procesu cywilnego (przedmiotowego tytułu
wykonawczego) I C 1062/08, niezasadnego odmówienia prawa do obrony (VI Ko
66/15) w sprawie wznowienia postępowania karnego, czyli fałszu intelektualnego
dokonanego w oparciu o fałsz materialny. Jeżeli ktoś pozasądowo wyżej stawia
nieznane domniemania sędziego i fikcję ustaleń od ekspertyzy biegłego sądowego w
zakresie informatyki i technologii internetowych BDW CONSULTING Mariusza
Czarneckiego z dnia 13 kwietnia 2015 r., która podważa dowód oskarżyciela
prywatnego (k. 8 akt sporawy II K 467/07) i zasadność skazania skarżącego z art.
212 § 2 k.k., nie robiąc jednocześnie porównawczej ekspertyzy, to nie może być
mowy o obiektywności, bezstronności i wyczerpującym zbadaniu sprawy.
Podnosiłem te zarzuty, również wobec Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze,
a także wobec wskazanych pseudo sędziów i nie mieli oni prawa być stroną w swojej
i swoich kolegów w sprawie, tym bardziej, że w tym przedmiocie już wadliwie
orzekali. Świadczą o tym fakty.

Kolejną rzeczą jest samowola i orzekanie przed rozpatrzeniem przez organ wyższej
instancji wniosku o wyłączenie wszystkich sędziów Sądu Rejonowego i Okręgowego
w tej sprawie, w tej parodii prawa.
Art. 256. Obowiązki pracownika który otrzymał skargę dotycząca jego działalności
Pracownik, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać ją
niezwłocznie swojemu przełożonemu służbowemu.

Kolejną rzeczą jest kłamstwo, że irracjonalny, jedenastoletni czasookres załatwienia
prostej sprawy i błędy procesowe, nie mają znaczenia w kwestii przewlekłości
postępowania I Co 441/16 (I Co 3259/08). To tak jakby powiedzieć, że nie trzeba
jeść, człowiek umarł i wszystko jest w porządku. Po pierwsze, żeby móc się posłużyć
jakąkolwiek wykładnią, to trzeba wskazać przyczynę marazmu, winnych, wykazać, że
ewidentna przewlekłość jest uzasadniona. Wykazać co jest przyczyną kradzieży
życia i zdrowia skarżącemu i jego rodzinie. Trzeba usprawiedliwić ten czasookres
odnosząc się do faktów, wskazanych zagadnień prawnych, a nie mylić zasady
dyspozycyjności z tytułem wykonawczym i orzekać z rozdwojeniem jaźni. Nie uczynił
tego organ I instancji i kryją to koledzy z ul. Wojska Polskiego. Tzw. sędziowie nie
przeprowadzili zagadnienia wstępnego, nie skierowali zagadnienia prawnego do
Sądu Najwyższego i fałszują orzecznictwo i role stron. Wyżej stawiając (zresztą
fałszywą interpretacją) wniosek wierzyciela z dnia 26 listopada 2015 r. od sędziów
Sądu Najwyższego. Nie biorą pod uwagę faktu, że pkt. II uchwały SN III CZP 23/06
odnosił się do zakresu przedmiotowego wniosku i właściwie wskazanego trybu

egzekucji świadczeń niepieniężnych, czyli art. 1049 k.p.c. jako czynności
zastępowalnej, bo tylko taka wchodzić w rachubę w tym przypadku.
Nie ustosunkowują się (żołnierze szeregowi) i przełożeni do faktu uchylenia przez
Sąd Okręgowy w Tarnowie postępowania Sądu Rejonowego w Bochni (I Co 563/05),
opartego o niedopuszczalny przepis art. 1050 k.p.c., przewidziany w wyjątkowych
wypadkach do egzekucji czynności niezastępowalnych.
Nie ustosunkowują się do faktu, że Sąd Okręgowy w Elblągu (I Cz 94/13) utrzymał w
mocy postanowienie Sądu Rejonowego w Ostródzie (I Co 2801/12), oddalające
wniosek wierzyciela oparty o reliktowy, niedopuszczalny przepis art. 1050 k.p.c.
W Polsce obowiązuje, a przynajmniej powinien obowiązywać jeden porządek prawny
i równość wszystkich wobec prawa.
No to kto jest winien tego czasookresu, tej przewlekłości? Grzegorz Niedźwiecki, czy
sędziowie jeleniogórscy? Akta są w sądzie, a nie u Grzegorza Niedźwieckiego w
domu i nie on prowadzi obstrukcyjne postępowania. Sędziowie warmińsko-mazurscy
i małopolscy wiedzą co to ekonomika, etyka, godność człowieka i nie hańbią funkcji
sędziego. Potrafili podejść do sprawy po ludzku i rzetelnie w myśl:
Celem postępowania egzekucyjnego jest realizacja tytułu wykonawczego.
Tylko szanowanie służebnej roli sędziego, godności funkcjonariusza publicznego,
wykonanie prostych obowiązków służbowych i skierowanie zagadnienia prawnego do
Sądu Najwyższego:


Czy świadczenie niepieniężne zawarte w tytule wykonawczym I C 1062/08
podlega egzekucji w trybie art. 1049 k.p.c., bo jest to czynność
zastępowalna, czy w trybie art. 1050 k.p.c. jako czynność
niezastępowalna?

pozwoli błyskawicznie zakończyć tą obstrukcję i zamknąć temat. Usprawiedliwienia
żadnego, a zwłaszcza łamania praw człowieka, nie ma do akceptowania
czasookresu. Na tym przykładzie:
Polska nie jest państwem prawa, organy władzy publicznej nie
działają na podstawie i w granicach prawa. Państwo nie funkcjonuje.

Żądam pociągnięcia do odpowiedzialności służbowej, dyscyplinarnej i karnej
wskazanych destruktorów, wyłączenia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z tej
sprawy i przekazania Sądowi Okręgowemu w Elblągu do rozpatrzenia. W pięć minut
problem zniknie. W przypadku akceptacji nadużycia władzy, niezawisłości przez
barbarzyńskich funkcjonariuszy jeleniogórskich odwrotnie spełniających swoją rolę

(chyba, że rolą ich są zadania służb specjalnych), reżim będzie trwał. Winni są
sędziowie jeleniogórscy, którzy nie potrafią lub nie chcą stosować obowiązującego
prawa i zasad współżycia społecznego.
Należy wznowić postępowanie II S 22/17, bo nie rozstrzygnięto istotnych kwestii, nie
wyjaśniono fundamentalnego zagadnienia prawnego i organ przekorny nie wykonał
obowiązku, w sposób wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy.
Jestem żywym człowiekiem, a nie przedmiotem ludzi nadużywających władzy. Mam
prawo do szacunku i moja rodzina do godności. Sprawa musi być jasna i oczywista,
a nie zawieszona w próżni. Okolicznością jest wykluczenie społeczne i prawne mojej
osoby oraz mojej rodziny. Okolicznością są straty moralne i materialne.
Okolicznością jest brak wolności i spokoju, prawa do pracy za granicą. Okolicznością
jest niezasadne uwiązanie mnie. Okolicznością jest brak orzekania w oparciu o fakty,
przepisy prawa i prawdę materialną. Okolicznością są straty wierzyciela, dłużnika i
społeczne. Okolicznością jest nieujawnienie okoliczności obciążających.
Okolicznością jest obraza art. 2, 32, 40, 45 konstytucji. Okolicznością jest brak
analizy. Okolicznością jest brak usprawiedliwienia obstrukcji. Okolicznością jest
odwracanie kota ogonem, naruszenie zasady onus probanci. Okolicznością jest
nawet nie ogólność, tylko bolszewizm ze strony układu zamkniętego. Okolicznością
jest upokarzanie mnie mimo braku zawiłości sprawy. Okolicznością jest dowolne
stosowanie prawa przez stalkierów. W którym miejscu doszło do przewlekłości? Na
przestrzeni dziesięciu lat (vide orzeczenia wskazanych sądów powyżej, diametralnie
odmienne). Okolicznością jest nowe stanowisko Sądu Okręgowego w Tarnowie. Czy
sędziowie zgodzą się dziesięć lat pozbawić swoje dzieci słodyczy i więzi rodzinnych i
powiedzą, że wszystko jest w porządku i że tak ma być? To nie jest pytanie
retoryczne. To nie jam mam coś udowodnić (ja cierpię), tylko sąd ma obowiązek się
obronić. Nie ja dręczę sędziów, tylko sędziowie mnie. A gdzie podkładka?
Art. 145. § 1. W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli:
1) dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały
się fałszywe,
2) decyzja wydana została w wyniku przestępstwa,
3) decyzja wydana została przez pracownika lub organ administracji publicznej, który podlega
wyłączeniu stosownie do art. 24, 25 27,
4) strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu,
5) wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu
wydania decyzji, nie znane organowi, który wydał decyzję,
6) decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu,
7) zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny
przyjętej przy wydaniu decyzji (art. 100 § 2),

8) decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie
uchylone lub zmienione.
Art. 156. § 1. Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która: 1) wydana została z
naruszeniem przepisów o właściwości, 2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym
naruszeniem prawa, 3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną, 4)
została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie, 5) była niewykonalna w dniu jej wydania i jej
niewykonalność ma charakter trwały, 6) w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą, 7)
zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.

Sędziowie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze nie mieli prawa w swojej sprawie
orzekać.
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/

W załączeniu:


Informacja publiczna Prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie. Można? Można.
Trzeba tylko chcieć i nie gwałcić ustroju oraz ludzi niczym Josef Fritzl.

Jelenia Góra, dnia 16 stycznia 2018 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, ul. Działkowicza 19, 58-506 Jelenia Góra

Skarga / wniosek
Sędziowie

Sądu

Okręgowego

w

Jeleniej

Górze

nie

dopełnili

fundamentalnej rzeczy. Zaniechali zasadniczego obowiązku. Nie
zadali

oskarżonym

kolegom,

jednego,

prostego

pytania

i

nie

otrzymali od właściwej strony postępowania żadnych wyjaśnień,
odpowiedzi – na czym ta faktyczna i prawna zawiłość polega? Są
tylko dwie możliwość. Albo na demencji, albo na braku pokory u
sędziów. Jak się zada to pytanie, to będziemy wiedzieli na co cierpią
sędziowie, jakie mają wątpliwości. Na wszystko są lekarstwa. Albo
psychiatra, albo Sąd Najwyższy.



To

Czy świadczenie niepieniężne zawarte w tytule wykonawczym I C 1062/08
podlega egzekucji w trybie art. 1049 k.p.c., bo jest to czynność
zastępowalna, czy w trybie art. 1050 k.p.c. jako czynność
niezastępowalna?

jest

donos

do

Ministra

Sprawiedliwości

na

obstrukcję

funkcjonariuszy publicznych, hańbiących organy sądownicze, bo
wyrządzających poważne szkody w obrocie gospodarczym. Należy
ich

wszystkich

zwolnić,

żeby

wprowadzić

realną

reformę

sądownictwa, usprawnić sądownictwo i naprawić kraj.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, w razie niemożności załatwienia
wniosku w terminie właściwy organ obowiązany jest:
a) w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia
wniosku
b) w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o przewidywanym terminie załatwienia
wniosku.
c) w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu
rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku.
Podstawa
prawna

Art. 245.
W razie niemożności załatwienia wniosku w terminie określonym w art. 244 właściwy organ
obowiązany jest w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu
rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku.

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, pracownik, który otrzymał skargę
dotyczącą jego działalności, obowiązany jest:
a) przekazać ją niezwłocznie swojemu przełożonemu służbowemu
b) niezwłocznie ją rozpatrzyć
c) niezwłocznie ją rozpatrzyć i przekazać swojemu przełożonemu
Podstawa
prawna

Art. 256.
Pracownik, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać ją
niezwłocznie swojemu przełożonemu służbowemu.

Zgodnie z Kodeksem postępowania, organ administracji publicznej żądający od strony lub
innego uczestnika postępowania zaświadczenia albo oświadczenia na potwierdzenie faktów
lub stanu prawnego jest obowiązany wskazać przepis prawa wymagający urzędowego
potwierdzenia tych faktów lub stanu prawnego w drodze:
a) oświadczenia
b) zaświadczenia
c) zaświadczenia albo oświadczenia.
Podstawa
prawna

Art. 220.
§ 2. Organ administracji publicznej żądający od strony lub innego uczestnika postępowania
zaświadczenia albo oświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego jest
obowiązany wskazać przepis prawa wymagający urzędowego potwierdzenia tych faktów lub
stanu prawnego w drodze zaświadczenia albo oświadczenia.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organy państwowe, organy
samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych:
a) rozpatrują oraz załatwiają skargi i wnioski w ramach swojej właściwości.
b) załatwiają skargi i wnioski w ramach swojej właściwości.
c) rozpatrują skargi i wnioski w ramach swojej właściwości.
Podstawa
prawna

Art. 223.
§ 1. Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz
organy organizacji społecznych – rozpatrują oraz załatwiają skargi i wnioski w ramach swojej
właściwości.
§ 2. Pracownik organu państwowego, pracownik samorządowy oraz organu organizacji
społecznej, winny niewłaściwego i nieterminowego załatwiania skarg i wniosków, podlega
odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności
przewidzianej w przepisach prawa.

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli przepisy szczególne nie
określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, jest organem właściwym do
rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności innego organu administracji rządowej,
organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej jest:
a) organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór
b) organ wyższego stopnia
c) organ sprawujący bezpośredni nadzór

Podstawa
prawna

Art. 229.
Jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg,
jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:
1) rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa – wojewoda, a w zakresie spraw
finansowych– regionalna izba obrachunkowa,
2) organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników
powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach
należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – wojewoda lub organ
wyższego stopnia,
3) wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek
organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 – rada gminy,
4) zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i
innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 – rada powiatu,
5) zarządu i marszałka województwa, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 – sejmik
województwa,
6) wojewody w sprawach podlegających rozpatrzeniu według kodeksu – właściwy minister, a
w innych sprawach Prezes Rady Ministrów,
7) innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej
państwowej jednostki organizacyjnej – organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni
nadzór,
8) ministra – Prezes Rady Ministrów,
9) organu centralnego i jego kierownika – organ, któremu podlega.

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, organ właściwy do rozpatrzenia
skargi:
a) może ją przekazać do załatwienia organowi niższego stopnia
b) nie może jej przekazać do załatwienia organowi niższego stopnia
c) może ją przekazać do załatwienia organowi niższego stopnia, o ile skarga nie zawiera
zarzutów dotyczących działalności tego organu
Podstawa
prawna

Art. 232.
§ 1. Organ właściwy do rozpatrzenia skargi może ją przekazać do załatwienia organowi
niższego stopnia, o ile skarga nie zawiera zarzutów dotyczących działalności tego organu.
§ 2. Skargę na pracownika można przekazać do załatwienia również jego przełożonemu
służbowemu, z obowiązkiem zawiadomienia organu właściwego do rozpatrzenia skargi o
sposobie jej załatwienia.
§ 3. O przekazaniu skargi zawiadamia się równocześnie skarżącego.

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, organ właściwy do załatwienia
skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu:
a) dwóch tygodni
b) tygodnia
c) miesiąca
Podstawa
prawna

Art. 237.
§ 1. Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie
później jednak niż w ciągu miesiąca.
§ 2. Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo
przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie
załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub
wyjaśnień – także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia
jej wniesienia albo przekazania.
§ 3. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego.
§ 4. W razie niezałatwienia skargi w terminie określonym w § 1 stosuje się przepisy art. 36–
38.

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli organ, który otrzymał
wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu:
a) czternastu dni przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia
się równocześnie wnioskodawcę
b) siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku
zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę
c) trzydziestu dni przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia
się równocześnie wnioskodawcę
Podstawa
prawna

Art. 243.
Jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest
w ciągu siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku
zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, wnioskodawcy
niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia:
a) zażalenia
b) skargi

c) odwołania
Podstawa
prawna

Art. 246.
§ 1. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo
wniesienia skargi w trybie określonym w rozdziale 2 niniejszego działu.
§ 2. Wnioskodawcy służy prawo wniesienia skargi w przypadku niezałatwienia wniosku w
terminie określonym w art. 244 albo wskazanym w zawiadomieniu (art. 245).

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej
wydaje zaświadczenie:
a) z urzędu lub na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie
b) wyłącznie z urzędu
c) na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie
Podstawa
prawna

Art. 217.
§ 1. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o
zaświadczenie.
§ 2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis
prawa,
2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym
potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
§ 3. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w
terminie siedmiu dni.
§ 4. Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie.

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, odmowa wydania zaświadczenia
bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze
postanowienia, na które służy:
a) skarga
b) zażalenie
c) odwołanie
Podstawa
prawna

Art. 219.
Odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą
się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, zaświadczenie powinno być
wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie:
a) trzech dni
b) czternastu dni
c) siedmiu dni
Podstawa
prawna

Art. 217.
§ 1. Organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie na żądanie osoby ubiegającej się o
zaświadczenie.
§ 2. Zaświadczenie wydaje się, jeżeli:
1) urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego wymaga przepis
prawa,
2) osoba ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym
potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.
§ 3. Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w
terminie siedmiu dni.
§ 4. Zaświadczenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu, jeżeli zażąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, o sposobie załatwienia wniosku
zawiadamia się równocześnie:
a) wnioskodawcę
b) wnioskodawcę i strony
c) strony
Podstawa
prawna

Art. 244.
§ 1. W sprawie terminu załatwiania wniosków stosuje się przepis art. 237 § 1.
§ 2. O sposobie załatwienia wniosku zawiadamia się równocześnie wnioskodawcę.

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej,
przed wydaniem zaświadczenia:

a) może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające
b) ma prawo przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające
c) przeprowadzi w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające
Podstawa
prawna

Art. 218.
§ 1. W przypadkach, o których mowa w art. 217 § 2 pkt 2, organ administracji publicznej
obowiązany jest wydać zaświadczenie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu
prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź z innych
danych znajdujących się w jego posiadaniu.
§ 2. Organ administracji publicznej, przed wydaniem zaświadczenia, może przeprowadzić w
koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

Zgodnie z Kodeksem postepowania administracyjnego, skargę w sprawie, w której wydano
decyzję ostateczną, uważa się zależnie od jej treści za:
a) żądanie wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji
b) żądanie wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia
c) żądanie wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej
uchylenia lub zmiany, które może być uwzględnione
Podstawa
prawna

Art. 235.
§ 1. Skargę w sprawie, w której wydano decyzję ostateczną, uważa się zależnie od jej treści za
żądanie wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności decyzji albo jej uchylenia lub
zmiany, które może być uwzględnione, z zastrzeżeniem art. 16 § 1 zdanie drugie.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, przedmiotem skargi może być:
a) wyłącznie zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy,
naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne
załatwianie spraw.
b) wyłącznie zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo
przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także
przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
c) w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe
organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów
skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Podstawa
prawna

Art. 227.
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie
zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub
interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, zwierzchni nadzór nad
przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków składanych do sądów sprawuje:
a) Krajowa Rada Sądownictwa, a do innych organów i jednostek organizacyjnych – Rada
Ministrów
b) Krajowa Rada Sądownictwa, a do innych organów i jednostek organizacyjnych –
Prezes Rady Ministrów
c) Minister Sprawiedliwości, a do innych organów i jednostek organizacyjnych – Prezes
Rady Ministrów
Podstawa
prawna

Art. 257.
Zwierzchni nadzór nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków składanych do
sądów sprawuje Krajowa Rada Sądownictwa, a do innych organów i jednostek
organizacyjnych – Prezes Rady Ministrów.

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, gdy chodzi o skargi załatwiane
przez pozostałe organy państwowe i organy państwowych jednostek organizacyjnych nadzór i
kontrolę nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków sprawują/sprawuje:
a) Minister Sprawiedliwości
b) Prezes Rady Ministrów
c) organy wyższego stopnia oraz właściwe organy naczelne
Podstawa
prawna

Art. 258.
§ 1. Nadzór i kontrolę nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków sprawują:
1) ministrowie – gdy chodzi o skargi załatwiane przez ministerstwa i inne jednostki
organizacyjne bezpośrednio podległe ministrowi,
2) właściwi rzeczowo ministrowie we współdziałaniu z ministrem właściwym do spraw
administracji publicznej, gdy chodzi o skargi załatwiane przez organy administracji rządowej,
3) terenowe organy administracji rządowej – gdy chodzi o skargi załatwiane przez jednostki
organizacyjne nadzorowane przez te organy,
4) organy wyższego stopnia oraz właściwe organy naczelne – gdy chodzi o skargi załatwiane
przez pozostałe organy państwowe i organy państwowych jednostek organizacyjnych,
5) Prezes Rady Ministrów i wojewodowie – gdy chodzi o skargi załatwiane przez organy
jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne.

§ 2. Nadzór i kontrolę nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków w organach
organizacji społecznych sprawują statutowe organy nadzorcze tych organizacji oraz organy
wyższego stopnia, zaś w organach naczelnych tych organizacji – organ administracji
rządowej sprawujący nadzór nad działalnością danej organizacji.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego bezpośredni przełożony pracownika
jest obowiązany wyłączyć go od udziału w postępowaniu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione
istnienie okoliczności, które mogą wywołać wątpliwość, co do bezstronności pracownika:
a) na jego żądanie, na żądanie strony lub z urzędu
b) z urzędu lub na jego wniosek
c) na wniosek strony lub z urzędu
Podstawa
prawna

Art. 24.
§ 3. Bezpośredni przełożony pracownika jest obowiązany na jego żądanie lub na żądanie
strony albo z urzędu wyłączyć go od udziału w postępowaniu, jeżeli zostanie
uprawdopodobnione istnienie okoliczności nie wymienionych w § 1, które mogą wywołać
wątpliwość, co do bezstronności pracownika.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego organy administracji publicznej
powinny działać w sprawie:
a) wnikliwie
b) wnikliwie i niezwłocznie
c) wnikliwie i szybko
Podstawa
prawna

Art. 12.
§ 1. Organy administracji publicznej powinny działać w sprawie wnikliwie i szybko,
posługując się możliwie najprostszymi środkami prowadzącymi do jej załatwienia.

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, pracownik organu administracji
publicznej, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub nie
dopełnił obowiązku albo nie załatwił sprawy w dodatkowym terminie:
a) podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej
odpowiedzialności przewidzianej w przepisach prawa
b) podlega wyłącznie odpowiedzialności porządkowej
c) podlega wyłącznie odpowiedzialności dyscyplinarnej
Podstawa

prawna

Art. 38.
Pracownik organu administracji publicznej, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił
sprawy w terminie lub nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 36 albo nie załatwił
sprawy w dodatkowym terminie ustalonym w myśl art. 37 § 2, podlega odpowiedzialności
porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej w przepisach
prawa.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego na przewlekłe prowadzenie
postępowania stronie służy:
a) zażalenie
b) skarga
c) odwołanie
Podstawa
prawna

Art. 37.
§ 1. Na niezałatwienie sprawy w terminie określonym w art. 35, w przepisach szczególnych,
ustalonym w myśl art. 36 lub na przewlekłe prowadzenie po-stępowania stronie służy
zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu – wezwanie do
usunięcia naruszenia prawa.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej
obowiązane są załatwić sprawę:
a) niezwłocznie
b) bez zbędnej zwłoki
c) w terminie 14 dni
Podstawa
prawna

Art. 35.
§ 1. Organy administracji publicznej obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, pracownik organu administracji
publicznej podlega wyłącznie od udziału w postępowaniu w sprawie:
a) kuzyna żony
b) w której jedną ze stron jest osoba podporządkowaną służbowo
c) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że
wynik sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki
Podstawa

prawna

Art. 24.
§ 1. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w
postępowaniu w sprawie:
1) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik
sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki,
2) swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia,
3) osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
4) w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo
w której przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych w pkt 2 i 3,
5) w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji,
6) z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie
dyscyplinarne lub karne,
7) w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności
służbowej

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej
powinny wyjaśniać stronom zasadność przesłanek, którymi kierują się przy załatwieniu
sprawy, aby w ten sposób w miarę możności doprowadzić do:
a) wykonania decyzji, chociażby nieprawomocnej bez potrzeby stosowania środków
przymusu
b) wykonania przez strony decyzji bez potrzeby stosowania środków przymusu
c) niezwłocznego wykonania decyzji bez potrzeby stosowania środków przymusu
państwowego
Podstawa
prawna

Art. 11.
Organy administracji publicznej powinny wyjaśniać stronom zasadność przesłanek, którymi
kierują się przy załatwieniu sprawy, aby w ten sposób w miarę możności doprowadzić do
wykonania przez strony decyzji bez potrzeby stosowania środków przymusu.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, w toku postępowania organy stoją na
staży praworządności:
a) z urzędu
b) z urzędu oraz na wniosek strony i innych organów
c) z urzędu i na wniosek stron
Podstawa
prawna

Art. 7.
W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z
urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego
wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes
społeczny i słuszny interes obywateli.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, o każdym przypadku niezałatwienia
sprawy w terminie organ jest obowiązany zawiadomić:
a) strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy
b) strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz
organ wyższego stopnia
c) pełnomocników stron i strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin
załatwienia sprawy
Podstawa
prawna

Art. 36.
§ 1. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w
przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony,
podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej
prowadzą postępowanie w sposób:
a) budzący zaufanie obywateli do państwa
b) budzący zaufanie obywateli do administracji publicznej
c) budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej
Podstawa
prawna

Art. 8.
Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego
uczestników do władzy publicznej.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, pracownik organu administracji
publicznej podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie:
a) w której jedną ze stron jest osoba podporządkowaną służbowo
b) sąsiada
c) w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze
stron
Podstawa

prawna

Art. 24.
§ 1. Pracownik organu administracji publicznej podlega wyłączeniu od udziału w
postępowaniu w sprawie:
1) w której jest stroną albo pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik
sprawy może mieć wpływ na jego prawa lub obowiązki,
2) swego małżonka oraz krewnych i powinowatych do drugiego stopnia,
3) osoby związanej z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,
4) w której był świadkiem lub biegłym albo był lub jest przedstawicielem jednej ze stron, albo
w której przedstawicielem strony jest jedna z osób wymienionych w pkt 2 i 3,
5) w której brał udział w wydaniu zaskarżonej decyzji,
6) z powodu której wszczęto przeciw niemu dochodzenie służbowe, postępowanie
dyscyplinarne lub karne,
7) w której jedną ze stron jest osoba pozostająca wobec niego w stosunku nadrzędności
służbowej

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, załatwienie sprawy wymagającej
postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu:
a) 30 dni
b) miesiąca
c) 4 tygodni
Podstawa
prawna

Art. 35.
§ 3. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie
później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu
dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w
ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej
działają na podstawie:
a) przepisów prawa krajowego
b) przepisów prawa
c) ustaw
Podstawa
prawna

Art. 6.
Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego organ odwoławczy może
przeprowadzić dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w
sprawie albo zlecić przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję:
a) na żądanie strony
b) na żądanie strony lub z urzędu
c) z urzędu
Podstawa
prawna

Art. 136.
Organ odwoławczy może przeprowadzić na żądanie strony lub z urzędu dodatkowe
postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić
przeprowadzenie tego postępowania organowi, który wydał decyzję.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organ uznającym zażalenie na
przewlekłe prowadzenie postępowania za uzasadnione:
a) wyznacza dodatkowy 7-dniowy termin załatwienia sprawy
b) wyznacza dodatkowy 14-dniowy termin załatwienia sprawy
c) wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy
Podstawa
prawna

Art. 37.
§ 2. Organ wymieniony w § 1, uznając zażalenie za uzasadnione, wyznacza dodatkowy
termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych
niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby także podjęcie środków
zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości. Organ stwierdza
jednocześnie, czy niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem
prawa.

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, organy administracji publicznej
obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed
wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się:
a) co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań
b) co do zabranych materiałów
c) co do zabranych dowodów oraz stanowiska w sprawie
Podstawa
prawna

Art. 10.
§ 1. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w
każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się
co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, organy czuwają nad tym, aby
strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu
nieznajomości prawa, i w tym celu:
a) udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek
b) informują o okolicznościach i terminach postępowania
c) udzielają niezbędnych wyjaśnień oraz informują o terminach postępowania
Podstawa
prawna

Art. 9.
Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na
ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego.
Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły
szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i
wskazówek.

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, sprawy, które nie wymagają
zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być załatwione:
a) niezwłocznie
b) szybko
c) w terminie 7 dni od przedstawienia
Podstawa
prawna

Art. 12.
§ 2. Sprawy, które nie wymagają zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, powinny być
załatwione niezwłocznie.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, w toku postępowania organy
wyjaśniają stan faktyczny, mając na względzie
a) interes społeczny i interes prywatny obywateli
b) interes społeczny i słuszny interes obywateli
c) interes społeczny
Podstawa

prawna

Art. 7.
W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z
urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego
wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes
społeczny i słuszny interes obywateli.

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej
jest obowiązany zebrać i rozpatrzyć cały materiał dowodowy w sposób:
a) rzetelny
b) wystarczający
c) wyczerpujący
Podstawa
prawna

Art. 77.
§ 1. Organ administracji publicznej jest obowiązany w sposób wyczerpujący zebrać i
rozpatrzyć cały materiał dowodowy.§ 2. Organ może w każdym stadium postępowania
zmienić, uzupełnić lub uchylić swoje postanowienie dotyczące przeprowadzenia dowodu.
§ 3. Organ przeprowadzający postępowanie na wezwanie organu właściwego do załatwienia
sprawy (art. 52) może z urzędu lub na wniosek strony przesłuchać również nowych świadków
i biegłych na okoliczności będące przedmiotem tego postępowania.
§ 4. Fakty powszechnie znane oraz fakty znane organowi z urzędu nie wymagają dowodu.
Fakty znane organowi z urzędu należy zakomunikować stronie.

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, jako dowód należy dopuścić
wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem:
a) dowodem wyłącznie mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych oraz
oględziny
b) w szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania świadków, opinie biegłych
oraz oględziny
c) dowodem wyłącznie mogą być dokumenty, opinie biegłych oraz oględziny
Podstawa
prawna

Art. 75.
§ 1. Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a
nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania
świadków, opinie biegłych oraz oględziny.
§ 2. Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub
stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ

administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem
odpowiedzialności za fałszywe zeznania. Przepis art. 83 § 3 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej
ocenia na podstawie:
a) całokształtu materiału dowodowego, czy dana okoliczność została udowodniona
b) dowodów, czy dana okoliczność została udowodniona
c) dowodów, które wskazują czy dana okoliczność została udowodniona
Podstawa
prawna

Art. 80.
Organ administracji publicznej ocenia na podstawie całokształtu materiału dowodowego, czy
dana okoliczność została udowodniona.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, jako dowód należy dopuścić:
a) wszystko
b) wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy
c) wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z
prawem
Podstawa
prawna

Art. 75.
§ 1. Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a
nie jest sprzeczne z prawem. W szczególności dowodem mogą być dokumenty, zeznania
świadków, opinie biegłych oraz oględziny.
§ 2. Jeżeli przepis prawa nie wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub
stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ
administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem
odpowiedzialności za fałszywe zeznania. Przepis art. 83 § 3 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, w przypadku, gdy zostało wydane
orzeczenie sądu stwierdzające naruszenie zasady równego traktowania, zgodnie z ustawą z
dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie
równego traktowania (Dz. U. Nr 254, poz. 1700), jeżeli naruszenie tej zasady miało wpływ na
rozstrzygnięcie sprawy zakończonej decyzją ostateczną.
a) wznowienie postępowania następuje z urzędu
b) można żądać wznowienia postępowania
c) nie można żądać wznowienia postępowania

Podstawa
prawna

Art. 145b.
§ 1. Można żądać wznowienia postępowania również w przypadku, gdy zostało wydane
orzeczenie sądu stwierdzające naruszenie zasady równego traktowania, zgodnie z ustawą z
dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie
równego traktowania (Dz. U. Nr 254, poz. 1700), jeżeli naruszenie tej zasady miało wpływ na
rozstrzygnięcie sprawy zakończonej decyzją ostateczną.
§ 2. W sytuacji określonej w § 1 skargę o wznowienie wnosi się w terminie jednego miesiąca
od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu.

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli organ administracji
publicznej, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w sprawie:
a) niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego, zawiadamiając jednocześnie o tym
wnoszącego podanie
b) powinien przekazać je do organu właściwego, zawiadamiając jednocześnie o tym
wnoszącego podanie
c) powinien rozpatrzeć podanie, po czym zawiadomić o tym wnoszącego
Podstawa
prawna

Art. 65.
§ 1. Jeżeli organ administracji publicznej, do którego podanie wniesiono, jest niewłaściwy w
sprawie, niezwłocznie przekazuje je do organu właściwego, zawiadamiając jednocześnie o
tym wnoszącego podanie. Zawiadomienie o przekazaniu powinno zawierać uzasadnienie.
§ 2. Podanie wniesione do organu niewłaściwego przed upływem przepisanego terminu
uważa się za wniesione z zachowaniem terminu.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, żądanie strony dotyczące
przeprowadzenia dowodu:
a) należy uwzględnić, jeżeli przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla
sprawy
b) zawsze należy uwzględnić
c) należy uwzględnić, w sytuacjach wyraźnie wskazanych przez ustawę
Podstawa
prawna

Art. 78.
§ 1. Żądanie strony dotyczące przeprowadzenia dowodu należy uwzględnić, jeżeli
przedmiotem dowodu jest okoliczność mająca znaczenie dla sprawy.
§ 2. Organ administracji publicznej może nie uwzględnić żądania (§ 1), które nie zostało

zgłoszone w toku przeprowadzania dowodów lub w czasie rozprawy, jeżeli żądanie to
dotyczy okoliczności już stwierdzonych innymi dowodami, chyba że mają one znaczenie dla
sprawy.

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, gdy w sprawie wymagane są
wiadomości specjalne, organ administracji publicznej:
a) ma prawo zwrócić się do biegłego lub biegłych o wydanie opinii
b) może zwrócić się do biegłego lub biegłych o wydanie opinii
c) zwróci się do biegłego lub biegłych o wydanie opinii
Podstawa
prawna

Art. 84.
§ 1. Gdy w sprawie wymagane są wiadomości specjalne, organ administracji publicznej może
zwrócić się do biegłego lub biegłych o wydanie opinii.
§ 2. Biegły podlega wyłączeniu na zasadach i w trybie określonym w art. 24. Poza tym do
biegłych stosuje się przepisy dotyczące przesłuchania świadków.

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli zagadnienie wstępne
zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy
wydaniu decyzji
a) wznawia się postępowanie
b) nie wznawia się postępowania
c) nie wznawia się postępowania, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej
Podstawa
prawna

Art. 145.
§ 1. W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli:
1) dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały
się fałszywe,
2) decyzja wydana została w wyniku przestępstwa,
3) decyzja wydana została przez pracownika lub organ administracji publicznej, który
podlega wyłączeniu stosownie do art. 24, 25 i 27,
4) strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu,
5) wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące
w dniu wydania decyzji, nie znane organowi, który wydał decyzję,
6) decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu,
7) zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od
oceny przyjętej przy wydaniu decyzji (art. 100 § 2),
8) decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało

następnie uchylone lub zmienione.
§ 2. Z przyczyn określonych w § 1 pkt 1 i 2 postępowanie może być wznowione również
przed stwierdzeniem sfałszowania dowodu lub popełnienia przestępstwa orzeczeniem sądu
lub innego organu, jeżeli sfałszowanie dowodu lub popełnienie przestępstwa jest oczywiste, a
wznowienie postępowania jest niezbędne dla uniknięcia niebezpieczeństwa dla życia lub
zdrowia ludzkiego albo poważnej szkody dla interesu społecznego.
§ 3. Z przyczyn określonych w § 1 pkt 1 i 2 można wznowić postępowanie także w
przypadku, gdy postępowanie przed sądem lub innym organem nie może być wszczęte na
skutek upływu czasu lub z innych przyczyn określonych w przepisach prawa.

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, w sprawie zakończonej decyzją
ostateczną jeżeli decyzja wydana została w wyniku przestępstwa:
a) wznawia się postępowanie
b) nie wznawia się postępowania
c) nie wznawia się postępowania, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej
Podstawa
prawna

Art. 145.
§ 1. W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli:
1) dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały
się fałszywe,
2) decyzja wydana została w wyniku przestępstwa,
3) decyzja wydana została przez pracownika lub organ administracji publicznej, który
podlega wyłączeniu stosownie do art. 24, 25 i 27,
4) strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu,
5) wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące
w dniu wydania decyzji, nie znane organowi, który wydał decyzję,
6) decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu,
7) zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od
oceny przyjętej przy wydaniu decyzji (art. 100 § 2),
8) decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało
następnie uchylone lub zmienione.
§ 2. Z przyczyn określonych w § 1 pkt 1 i 2 postępowanie może być wznowione również
przed stwierdzeniem sfałszowania dowodu lub popełnienia przestępstwa orzeczeniem sądu
lub innego organu, jeżeli sfałszowanie dowodu lub popełnienie przestępstwa jest oczywiste, a
wznowienie postępowania jest niezbędne dla uniknięcia niebezpieczeństwa dla życia lub
zdrowia ludzkiego albo poważnej szkody dla interesu społecznego.
§ 3. Z przyczyn określonych w § 1 pkt 1 i 2 można wznowić postępowanie także w
przypadku, gdy postępowanie przed sądem lub innym organem nie może być wszczęte na
skutek upływu czasu lub z innych przyczyn określonych w przepisach prawa.

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli decyzja wydana została bez
uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu:
a) wznawia się postępowanie
b) nie wznawia się postępowania
c) nie wznawia się postępowania, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej
Podstawa
prawna

Art. 145.
§ 1. W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli:
1) dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały
się fałszywe,
2) decyzja wydana została w wyniku przestępstwa,
3) decyzja wydana została przez pracownika lub organ administracji publicznej, który
podlega wyłączeniu stosownie do art. 24, 25 i 27,
4) strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu,
5) wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące
w dniu wydania decyzji, nie znane organowi, który wydał decyzję,
6) decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu,
7) zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od
oceny przyjętej przy wydaniu decyzji (art. 100 § 2),
8) decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało
następnie uchylone lub zmienione.
§ 2. Z przyczyn określonych w § 1 pkt 1 i 2 postępowanie może być wznowione również
przed stwierdzeniem sfałszowania dowodu lub popełnienia przestępstwa orzeczeniem sądu
lub innego organu, jeżeli sfałszowanie dowodu lub popełnienie przestępstwa jest oczywiste, a
wznowienie postępowania jest niezbędne dla uniknięcia niebezpieczeństwa dla życia lub
zdrowia ludzkiego albo poważnej szkody dla interesu społecznego.
§ 3. Z przyczyn określonych w § 1 pkt 1 i 2 można wznowić postępowanie także w
przypadku, gdy postępowanie przed sądem lub innym organem nie może być wszczęte na
skutek upływu czasu lub z innych przyczyn określonych w przepisach prawa.

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, organ odwoławczy:
a) może wydać decyzję na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja
rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny
b) nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona
decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny
c) ma prawo wydać decyzję na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona
decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny
Podstawa
prawna

Art. 139.
Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że
zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej:
a) jest obowiązany zezwolić na dołączenie do protokołu zeznania na piśmie, podpisanego
przez zeznającego, oraz innych dokumentów mających znaczenie dla sprawy.
b) zezwala na dołączenie do protokołu zeznania na piśmie, podpisanego przez zeznającego,
oraz innych dokumentów mających znaczenie dla sprawy.
c) może zezwolić na dołączenie do protokołu zeznania na piśmie, podpisanego przez
zeznającego, oraz innych dokumentów mających znaczenie dla sprawy.
Podstawa
prawna

Art. 70.
Organ administracji publicznej może zezwolić na dołączenie do protokołu zeznania na
piśmie, podpisanego przez zeznającego, oraz innych dokumentów mających znaczenie dla
sprawy.

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli decyzja została wydana w
oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone lub zmienione:
a) nie wznawia się postępowania
b) wznawia się postępowanie
c) nie wznawia się postępowania, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej
Podstawa
prawna

Art. 145.
§ 1. W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli:
1) dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały
się fałszywe,
2) decyzja wydana została w wyniku przestępstwa,
3) decyzja wydana została przez pracownika lub organ administracji publicznej, który
podlega wyłączeniu stosownie do art. 24, 25 i 27,
4) strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu,
5) wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące
w dniu wydania decyzji, nie znane organowi, który wydał decyzję,
6) decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu,
7) zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od
oceny przyjętej przy wydaniu decyzji (art. 100 § 2),
8) decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało

następnie uchylone lub zmienione.
§ 2. Z przyczyn określonych w § 1 pkt 1 i 2 postępowanie może być wznowione również
przed stwierdzeniem sfałszowania dowodu lub popełnienia przestępstwa orzeczeniem sądu
lub innego organu, jeżeli sfałszowanie dowodu lub popełnienie przestępstwa jest oczywiste, a
wznowienie postępowania jest niezbędne dla uniknięcia niebezpieczeństwa dla życia lub
zdrowia ludzkiego albo poważnej szkody dla interesu społecznego.
§ 3. Z przyczyn określonych w § 1 pkt 1 i 2 można wznowić postępowanie także w
przypadku, gdy postępowanie przed sądem lub innym organem nie może być wszczęte na
skutek upływu czasu lub z innych przyczyn określonych w przepisach prawa.

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej w
sprawie decyzji, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem
prawa:
a) stwierdza nieważność decyzji, chyba że od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło
dziesięć lat, a także, gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne
b) stwierdza nieważność decyzji
c) może stwierdzić nieważność decyzji, i o ile nie wywołała nieodwracalne skutki prawne
Podstawa
prawna

Art. 156. § 1. Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która: 1) wydana
została z naruszeniem przepisów o właściwości, 2) wydana została bez podstawy prawnej lub
z rażącym naruszeniem prawa, 3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją
ostateczną, 4) została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie, 5) była
niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały, 6) w razie jej
wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą, 7) zawiera wadę powodującą jej nieważność z
mocy prawa. § 2. Nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn wymienionych w § 1 pkt
1, 3, 4 i 7, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także, gdy
decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne.

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, dokumenty urzędowe
sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy państwowe w ich zakresie
działania stanowią dowód tego, co:
a) zostało w nich urzędowo stwierdzone
b) się wydarzyło
c) zostało w nich opisane
Podstawa
prawna

Art. 76.
§ 1. Dokumenty urzędowe sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy
państwowe w ich zakresie działania stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo
stwierdzone.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do dokumentów urzędowych sporządzanych przez
organy jednostek organizacyjnych lub podmioty, w zakresie poruczonych im z mocy prawa
lub porozumienia spraw wymienionych w art. 1 pkt 1 i 4.
§ 3. Przepisy § 1 i 2 nie wyłączają możliwości przeprowadzenia dowodu przeciwko treści
dokumentów wymienionych w tych przepisach.

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej:
a) może w razie potrzeby przeprowadzić oględziny
b) w razie potrzeby przeprowadzi oględziny
c) ma prawo w razie potrzeby przeprowadzić oględziny
Podstawa
prawna

Art. 85.
§ 1. Organ administracji publicznej może w razie potrzeby przeprowadzić oględziny.
§ 2. Jeżeli przedmiot oględzin znajduje się u osób trzecich, osoby te są obowiązane na
wezwanie organu do okazania przedmiotu oględzin.

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, błędne pouczenie w decyzji co do
prawa odwołania albo wniesienia powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu
administracyjnego:
a) nie może szkodzić stronie, która zastosowała się do tego pouczenia
b) może szkodzić stronie, która zastosowała się do tego pouczenia
c) nie może szkodzić stronie, która zastosowała się do tego pouczenia, chyba że przepisy
szczególne mówią inaczej
Podstawa
prawna

Art. 112.
Błędne pouczenie w decyzji co do prawa odwołania albo wniesienia powództwa do sądu
powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego nie może szkodzić stronie, która
zastosowała się do tego pouczenia.

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej w
sprawie decyzji, która zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa:

a) stwierdza nieważność decyzji, chyba że od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia
upłynęło dziesięć lat, a także, gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne
b) stwierdza nieważność decyzji
c) może stwierdzić nieważność decyzji, i o ile nie wywołała nieodwracalne skutki prawne
Podstawa
prawna

Art. 156.
§ 1. Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która:
1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości,
2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,
3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,
4) została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie,
5) była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały,
6) w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą,
7) zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.
§ 2. Nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn wymienionych w § 1 pkt 1, 3, 4 i 7,
jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także, gdy decyzja
wywołała nieodwracalne skutki prawne.

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli przedmiot oględzin
znajduje się u osób trzecich, osoby te:
a) są obowiązane na wezwanie organu do okazania przedmiotu oględzin
b) powinny na wezwanie organu do okazania przedmiotu oględzin
c) okażą na wezwanie organu przedmiot oględzin
Podstawa
prawna

Art. 85.
§ 1. Organ administracji publicznej może w razie potrzeby przeprowadzić oględziny.
§ 2. Jeżeli przedmiot oględzin znajduje się u osób trzecich, osoby te są obowiązane na
wezwanie organu do okazania przedmiotu oględzin.

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli po wyczerpaniu środków
dowodowych lub z powodu ich braku pozostały nie wyjaśnione fakty istotne dla
rozstrzygnięcia sprawy, organ administracji publicznej dla ich wyjaśnienia:
a) powinien przesłuchać stronę
b) może przesłuchać stronę
c) ma prawo przesłuchać stronę
Podstawa
prawna

Art. 86.
Jeżeli po wyczerpaniu środków dowodowych lub z powodu ich braku pozostały nie
wyjaśnione fakty istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, organ administracji publicznej dla ich
wyjaśnienia może przesłuchać stronę. Do przesłuchania stron stosuje się przepisy dotyczące
świadków, z wyłączeniem przepisów o środkach przymusu.

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej w
sprawie decyzji, która dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną:
a) stwierdza nieważność decyzji
b) stwierdza nieważność decyzji, chyba że od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia
upłynęło dziesięć lat, a także, gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne
c) może stwierdzić nieważność decyzji, i o ile nie wywołała nieodwracalne skutki prawne
Podstawa
prawna

Art. 156.
§ 1. Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która:
1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości,
2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,
3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,
4) została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie,
5) była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały,
6) w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą,
7) zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.
§ 2. Nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn wymienionych w § 1 pkt 1, 3, 4 i 7,
jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także, gdy decyzja
wywołała nieodwracalne skutki prawne.

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli wyjdą na jaw istotne dla
sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji, nie
znane organowi, który wydał decyzję:
a) wznawia się postępowanie
b) nie wznawia się postępowania
c) nie wznawia się postępowania, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej
Podstawa
prawna

Art. 145.
§ 1. W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli:
1) dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały
się fałszywe,

2) decyzja wydana została w wyniku przestępstwa,
3) decyzja wydana została przez pracownika lub organ administracji publicznej, który
podlega wyłączeniu stosownie do art. 24, 25 i 27,
4) strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu,
5) wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące
w dniu wydania decyzji, nie znane organowi, który wydał decyzję,
6) decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu,
7) zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od
oceny przyjętej przy wydaniu decyzji (art. 100 § 2),
8) decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało
następnie uchylone lub zmienione.
§ 2. Z przyczyn określonych w § 1 pkt 1 i 2 postępowanie może być wznowione również
przed stwierdzeniem sfałszowania dowodu lub popełnienia przestępstwa orzeczeniem sądu
lub innego organu, jeżeli sfałszowanie dowodu lub popełnienie przestępstwa jest oczywiste, a
wznowienie postępowania jest niezbędne dla uniknięcia niebezpieczeństwa dla życia lub
zdrowia ludzkiego albo poważnej szkody dla interesu społecznego.
§ 3. Z przyczyn określonych w § 1 pkt 1 i 2 można wznowić postępowanie także w
przypadku, gdy postępowanie przed sądem lub innym organem nie może być wszczęte na
skutek upływu czasu lub z innych przyczyn określonych w przepisach prawa.

Zgodnie z Kodeksem postępowania, jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony, a organ
administracji publicznej, który wydał decyzję, uzna, że to odwołanie zasługuje w całości na
uwzględnienie:
a) wydaje nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję.
b) może wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję.
c) powinien wydać nową decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję.
Podstawa
prawna

Art. 132.
§ 1. Jeżeli odwołanie wniosły wszystkie strony, a organ administracji publicznej, który wydał
decyzję, uzna, że to odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie, może wydać nową
decyzję, w której uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję.

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, jeżeli decyzja ostateczna wydana
została przez pracownika lub organ administracji publicznej, który podlega wyłączeniu:
a) nie wznawia się postępowania
b) wznawia się postępowanie
c) nie wznawia się postępowania, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej
Podstawa
prawna

Art. 145. § 1. W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli: 1)
dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały
się fałszywe, 2) decyzja wydana została w wyniku przestępstwa, 3) decyzja wydana została
przez pracownika lub organ administracji publicznej, który podlega wyłączeniu stosownie do
art. 24, 25 i 27, 4) strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu, 5) wyjdą na jaw
istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania
decyzji, nie znane organowi, który wydał decyzję, 6) decyzja wydana została bez uzyskania
wymaganego prawem stanowiska innego organu, 7) zagadnienie wstępne zostało
rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od oceny przyjętej przy wydaniu
decyzji (art. 100 § 2), 8) decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie
sądu, które zostało następnie uchylone lub zmienione. § 2. Z przyczyn określonych w § 1 pkt
1 i 2 postępowanie może być wznowione również przed stwierdzeniem sfałszowania dowodu
lub popełnienia przestępstwa orzeczeniem sądu lub innego organu, jeżeli sfałszowanie
dowodu lub popełnienie przestępstwa jest oczywiste, a wznowienie postępowania jest
niezbędne dla uniknięcia niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia ludzkiego albo poważnej
szkody dla interesu społecznego. § 3. Z przyczyn określonych w § 1 pkt 1 i 2 można wznowić
postępowanie także w przypadku, gdy postępowanie przed sądem lub innym organem nie
może być wszczęte na skutek upływu czasu lub z innych przyczyn określonych w przepisach
prawa.

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, od uzasadniania decyzji
a) można odstąpić, gdy uwzględnia ona w całości żądania strony
b) nie można odstąpić
c) można odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie
strony; nie dotyczy to jednak decyzji rozstrzygających sporne interesy stron oraz decyzji
wydanych na skutek odwołania
Podstawa
prawna

Art. 107.
§ 4. Można odstąpić od uzasadnienia decyzji, gdy uwzględnia ona w całości żądanie strony;
nie dotyczy to jednak decyzji rozstrzygających sporne interesy stron oraz decyzji wydanych
na skutek odwołania.

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego, w sprawie zakończonej decyzją
ostateczną jeżeli dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności
faktyczne, okazały się fałszywe:
a) wznawia się postępowanie
b) nie wznawia się postępowania
c) nie wznawia się postępowania, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej
Podstawa
prawna

Art. 145.
§ 1. W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli:
1) dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały
się fałszywe,
2) decyzja wydana została w wyniku przestępstwa,
3) decyzja wydana została przez pracownika lub organ administracji publicznej, który
podlega wyłączeniu stosownie do art. 24, 25 i 27,
4) strona bez własnej winy nie brała udziału w postępowaniu,
5) wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące
w dniu wydania decyzji, nie znane organowi, który wydał decyzję,
6) decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu,
7) zagadnienie wstępne zostało rozstrzygnięte przez właściwy organ lub sąd odmiennie od
oceny przyjętej przy wydaniu decyzji (art. 100 § 2),
8) decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało
następnie uchylone lub zmienione.
§ 2. Z przyczyn określonych w § 1 pkt 1 i 2 postępowanie może być wznowione również
przed stwierdzeniem sfałszowania dowodu lub popełnienia przestępstwa orzeczeniem sądu
lub innego organu, jeżeli sfałszowanie dowodu lub popełnienie przestępstwa jest oczywiste, a
wznowienie postępowania jest niezbędne dla uniknięcia niebezpieczeństwa dla życia lub
zdrowia ludzkiego albo poważnej szkody dla interesu społecznego.
§ 3. Z przyczyn określonych w § 1 pkt 1 i 2 można wznowić postępowanie także w
przypadku, gdy postępowanie przed sądem lub innym organem nie może być wszczęte na
skutek upływu czasu lub z innych przyczyn określonych w przepisach prawa.

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, u. Działkowicza 19, 58-506 Jelenia Góra
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Zbrodnie w majestacie prawa
Sylwii Bańki-Mrozewskiej, Beaty Glazar, Alicji Izydorczyk

Postanowienie SO w Jeleniej Górze II Cz 675/17 zapadło w wyniku przestępstwa
niedopełnienia obowiązków służbowych, nadużycia uprawnień, oszustwa,
poświadczenia nieprawdy, uporczywego nękania, znęcania się, zmuszania do
określonego zachowania, dyskryminacji, zatajenia dowodów niewinności i wymuszeń
rozbójniczych. To jest rażące naruszenie prawa.
I nie decyduje o tym skorumpowany prokurator, tylko fakty.

Te trzy panie dokonały umyślnie zbrodni, żeby pozbawić mnie możliwości
podważenia oszustw sądowych i wymuszeń rozbójniczych funkcjonariuszy pierwszej
instancji.
Kobiety, gwałcące godność i rolę sędziów, zaniedbały obowiązków służbowych,
wyjaśnienia sprawy I Co 441/16 (I Co 3259/08), zbadania fundamentalnego
zagadnienia prawnego jakiemu trybowi egzekucyjnemu podlega świadczenie
niepieniężne tytułu wykonawczego I C 1062/08, trybu podstawy egzekucji (art. 776
k.p.c.), jednoznacznego unormowania prawnego, właściwych norm prawnych, i
uprawomocniły oszustwo sądowe, bubel prawny, za pomocą rozdwojenia jaźni.
Chcą, żebym wyręczył je z obowiązku wyczerpującego rozpatrzenia, załatwienia
sprawy i swoimi rękoma naprawił ich przekręty. Onus probandi się kłania.
Liczą na komitywę układu, spolegliwość organów wyższego rzędu i poplecznictwo
prokuratury.
To nie ta kolejność moje panie. Najpierw zagadnienie prawne z urzędu czy art. 1049
k.p.c. ma tu zastosowanie, czy art. 1050 k.p.c., a potem jednoznaczne, wiarygodne
orzeczenia.
Celem postępowania egzekucyjnego jest realizacja tytułu wykonawczego.

Tak długo będzie ciążył na was zarzut zbrodni, jak długo tego bolszewickiego
manewru nie wyprostujecie.
To najbardziej obrzydliwe i zwyrodniałe zbrodnie, bo popełniane przez politycznych,
dyspozycyjnych funkcjonariuszy, nadużywających władzy, autorytetu temidy,
pieczątek sprawiedliwości. Jedenaście lat to nawet gestapo nie terroryzowało ludzi.
To podłość nie mieszcząca się w kryteriach żadnych norm społecznych.
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/

Jelenia Góra, dnia 14 stycznia 208 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, u. Działkowicza 19, 58-506 Jelenia Góra
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Jelenia Góra, dnia 11 stycznia 2018 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Krajowa Rada Sądownictwa

Skarga
na podstawie art. 257 k.p.a. przeciwko Prezesowi Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Konradowi
Wytrykowskiemu za stalinowskie podejście do służby
Uprzejmie informuję, że oszustwa sądowe są prawomocnie zakończone, a nie sprawa o sygn. I A Co
125/17. Adolf Hitler też uprawomocniał swoje decyzje, nie mające nic wspólnego z prawdą materialną,
prawem wspólnoty i godnością ludzką i za to odpowiedział.
Dopóki nie rozstrzygnie się zagadnienia prawnego:


Czy świadczenie niepieniężne tytułu wykonawczego I C 1062/08 podlega egzekucji w
trybie art. 1049 k.p.c. jako czynność zastępowalna, czy w trybie art. 1050 k.p.c., bo jest to
czynność niezastępowalna?

Dopóty sprawa nie będzie zakończona.
Dopóki nie rozstrzygnie się istoty, fundamentalnego sporu, zagadnienia wstępnego (art. 97 § 1 pkt. 4
k.p.a., art. 100 k.p.a.), dopóty nie zmaterializuje się roszczenia egzekucyjnego.
Celem postępowania egzekucyjnego jest realizacja tytułu wykonawczego.
Pan Konrad Wytrykowski popełnia poplecznictwo, tuszuje przestępstwa funkcjonariuszy niższego
szczebla. To są decyzje prywatne, a nie obligatoryjnie ustanowionego prawa. Nie będę określał
dosadniej, żeby nie dać szansy pseudo sędziom do zastosowania wytrychu regulaminowego.
Skarga dotyczy szerszej grupy osób, które mylą świadomie zasady dyspozycyjności z jedyną podstawą
egzekucji, czyli tytułem wykonawczym (art. 776 k.p.c.). Chodzi o panie imitujące SSO (II Cz 675/17):
Sylwię Bańkę-Mrozewską, Beatę Glazar, Alicję Izydorczyk. Osoby te powinny być wykluczone z
grona sędziów, bo godzę w autorytet państwa (władzy sądowniczej) i stosują wymuszenia rozbójnicze i
represjonują rodziny. Stosują niedopuszczalny terror i reżim.
Kłania się: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20102541700/U/D20101700Lj.pdf
Skarga ta jest jednocześnie donosem do Ministra Sprawiedliwości i oczekuję kar dyscyplinarnych
funkcjonariuszy i otrzymania wynagrodzenia za pomoc służbom. O tym, że pismo jest i skargą i
wnioskiem decyduje treść pisma.
Polska nie jest państwem prawa, organy władzy publicznej nie działają na podstawie i w
granicach prawa. Państwo nie funkcjonuje.
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/
Należy bezwarunkowo odpowiedzieć, co jest przyczyną, że ta parodia prawa (II K 467/07, I C 1062/08, I
Co 3259/08, I Co 441/16) trwa jedenaście lat? Jaki problemy mają sędziowie z odczytaniem właściwym
wniosku wierzyciela z dnia 26 listopada 2015 r. i czytania ze zrozumieniem uchwały SN III CZP 23/06?

Co stoi na przeszkodzie ze zrealizowaniem roszczenia egzekucyjnego? Obstrukcja ta jest szkodą dla
wierzyciela, dłużnika, państwa i społeczeństwa.
Grzegorz Niedźwiecki

*

Skarga
Polska nie jest państwem prawa, organy władzy publicznej nie
działają na podstawie i w granicach prawa. Państwo nie funkcjonuje.

Kim są sędziowie, którzy dziesięć lat nie prowadzą merytorycznej komunikacji ze
stroną postępowania, tylko flekują go zaocznie procesowo?
Kim są sędziowie, którzy dziesięć lat nie kierują się etyką zawodową, ekonomiką
postępowania i godnością funkcjonariusza publicznego, tylko gnębią stronę
postępowania skaleczonym doświadczeniem życiowym?
Kim są sędziowie, którzy dziesięć lat nie opierają się na faktach, prawdzie
materialnej, właściwych przepisach prawa, tylko upokarzają stronę postępowania
własnym prawem?
Kim są sędziowie, którzy dziesięć lat nie uzasadniają podejmowanych decyzji, tylko
postępują stronniczo i kierują się interesem prywatnym?
Kim są sędziowie, którzy dziesięć lat nie rozstrzygają zagadnienia prawnego
mającego fundamentalne znaczenie w sprawie, tylko uporczywie nękają stronę
postępowania i stosują wymuszenia rozbójnicze?
Kim są sędziowie, którzy dziesięć lat nie realizują własnego tytułu wykonawczego
mając jasno określone wytyczne, tylko stosują normy prawne świadczące o
rozdwojeniu jaźni?
Kim są sędziowie, którzy dziesięć lat bez przyczyny, bez faktu przypisanego
zdarzenia, niszczą człowieka w sfingowanych procesach psychicznie i ekonomicznie
niczym wampir?
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/

Są dyktatorami i zbrodniarzami. Są państwem w państwie. Są bolszewickimi
funkcjonariuszami.

http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/wymiar-niesprawiedliwosci/

Kim są prokuratorzy, którzy nie ścigają oszustów sądowych, przestępców w togach,
świadomych, umyślnych, ewidentnych zbrodniarzy?
Są poplecznikami, współautorami zbrodni, skorumpowanymi funkcjonariuszami. Są
układem zamkniętym.

Kodeks postępowania administracyjnego (pomijając przysięgę sędziowską i zbiory
zasad etyki), ma ściśle określone zasady praworządności, prawdy obiektywnej,
przyjaznej interpretacji przepisów, współdziałanie organów w toku postępowania,
pogłębiania zaufania uczestników postępowania do władz, informowania stron
postępowania, czynnego udziału stron postępowania, wyjaśnienia zasadności
przesłanek załatwienia sprawy, wnikliwości, szybkości i prostoty postępowania,
polubownego rozstrzygania kwestii spornych.
https://www.arslege.pl/kodeks-postepowania-administracyjnego/k3/s140/

Adekwatne normy prawne są w kodeksie postępowania karnego i kodeksie
postępowania cywilnego.

Szanowni Państwo. Gdzie wasza służebna rola i demokratyczne zasady współżycia
społecznego? Obawiam się, że są wam obce.

Dotyczy: II K 467/07, I C 1062/08, I Co 3259/08, I Co 441/16

Jelenia Góra, Trzech Króli 2018
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19
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Jelenia Góra, dnia 5 stycznia 2018 r.
Grzegorz Niedźwiecki (pokrzywdzony)

ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Sąd zamiejscowy
za pośrednictwem
Prokuratury Rejonowej
w jeleniej Górze

Zażalenie
Na postanowienie 1 Ds. 1276/17
Uprzejmie informuję, że postanowienie o umorzeniu dochodzenia z dnia 1912-2017 r. jest bezpodstawne. Nie jest ono zwykłą pomyłką, jest świadomym
kłamstwem i represją mojej osoby. To jest prywatna decyzja Małgorzaty Koczyńskiej,
a nie orzeczenie funkcjonariusza publicznego, który kierować się winien faktami,
przepisami prawa i poniesioną krzywdą. Tu nie wchodzi w rachubę swoboda
orzeczeń i osobiste doświadczenia życiowe stronniczej pani, tylko niewłaściwe
przepisy, fakty dręczenia, upokarzania, krzywd oraz zasady współżycia społecznego.
Faktyczne. materialne i moralne szkody.
W postępowaniu I Co 441/16 (wcześniej I Co 3259/08) następują nie tylko uporczywe
nękania podlegające odpowiedzialności karnej z art. 190a § 1 k.k., ale cyniczne
wymuszenia rozbójnicze.
Problem polega tylko na tym, czy winę za te przestępstwa ponosi „wierzyciel”,
pełnomocnik FM „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, czy sędziowie Sądu
Rejonowego i Okręgowego w Jeleniej Górze, którzy wydają sprzeczne z wnioskiem
wierzyciela i z przepisami prawa orzeczenia.
Następuje tu świadoma i umyślna rażąca obraza przepisów prawa procesowego art.
1049 k.p.c. w zw. z art. 1050 k.p.c.
Celem postępowania egzekucyjnego jest realizacja tytułu wykonawczego.
Świadomy brak realizacji, zastój i konsekwencje tego są winą wyłącznie
oskarżonych i nie podlega to żadnej dyskusji i sensownej argumentacji.

Część niematerialna, zawarta w pkt. I. tytułu wykonawczego z dnia 3 września 2008
r. Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, sygn. akt I C 1062/08, jest czynnością
zastępowalną i podlega egzekucji wyłącznie w trybie art. 1049 k.p.c.
Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06:










Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający
na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie
ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c.
Wierzyciel nie ma możliwości wyboru sposobu egzekucji, w odniesieniu
bowiem do konkretnego świadczenia w zasadzie zawsze właściwy jest
tylko jeden sposób egzekucji i on powinien zostać wskazany we wniosku
(por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 1988 r., III CRN
429/88, OSNCP 1991, nr 1, poz. 11).
W każdym wypadku o sposobie prowadzenia egzekucji decyduje
wierzyciel i on ponosi skutki tego wyboru (zasada dyspozycyjności –
autonomia praw prywatnych).
Nie można zapominać, że art. 1050 k.p.c., dopuszczający stosowanie
przymusu osobistego (bezpośredniego), jest we współczesnym systemie
prawa egzekucyjnego reliktem. W związku z tym w każdej sytuacji, w
której jest to możliwe, a szczególnie wtedy, gdy żąda tego wierzyciel,
należy z tego sposobu egzekucji rezygnować.
W konsekwencji należy uznać, że granice działania organu
egzekucyjnego wyznaczane są treścią tytułu wykonawczego oraz
wybranym przez wierzyciela sposobem egzekucji. W ten sposób
materializuje się roszczenie egzekucyjne.

Wniosek wierzyciela wskazujący niewłaściwy sposób egzekucji należało oddalić, tak
jak uczynił to Sąd Rejonowy w Ostródzie, postanowieniem z dnia 14 stycznia 2013 r.
sygn. akt I Co 2801/12 (vide orzeczenie z 2013-02-28 Sądu Okręgowego w
Elblągu – I Cz 94/13).

W sprawie egzekucji tytułu wykonawczego I C 1062/08 w postępowaniu I Co 441/16
(wcześniej I Co 3259/08) mają miejsce uporczywe nękania i wymuszenia
rozbójnicze. To, ile w tym winy wierzyciela, a ile sędziów, to rola prokuratorów.
Polska nie jest państwem prawa, organy władzy publicznej nie działają na
podstawie i w granicach prawa.
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/

Wierzyciel ma prawo się mylić, sąd nie ma prawa się mylić.

Zgodnie z art. 776 k.p.c. tytuł wykonawczy jest podstawą egzekucji, a nie wniosek
wierzyciela.
Żądam zawieszenia postępowania i
zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia:


przedstawienie

Sądowi

Najwyższemu

Czy świadczenie niepieniężne tytułu wykonawczego I C 1062/08 podlega
egzekucji w trybie art. 1049 k.p.c., bo jest to czynność zastępowalna, czy
w trybie art. 1050 k.p.c., bo jest to czynność niezastępowalna?

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze ma poważne wątpliwości w tym zakresie, bo nie
potrafi tego wyjaśnić i myli zasady dyspozycyjności z tytułem wykonawczym.
Bez jednoznacznego rozstrzygnięcia tej kwestii nie można zmaterializować
roszczenia egzekucyjnego, co stoi w sprzeczności z zasadą demokratycznego
państwa prawnego, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej,
godności ludzkiej i równością wszystkich wobec prawa.
Prawo nie jest prywatną własnością sędziów i nie może być dowolnie stosowane,
tylko ma być systemem norm prawnych11 jednolitych, powszechnie obowiązujących
w całym kraju. Nie może być mocą tajemną sędziów, tylko musi wynikać z
jednoznacznych dyrektyw postępowania. Jest własnością wspólnoty, państwa
polskiego, uporządkowanego organizmu społecznego i musi być jasno,
merytorycznie, czytelnie określone. Bezwzględnie w materię prawną w danym
zakresie muszą być wtajemniczone strony postępowania sądowego, ale i opinia
publiczna. Tu chodzi o żywe komórki, o zdrowie ludzkie i godność człowieka.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo

Postanowienie, sfingowane przez panią Małgorzatę Kopczyńską, nie ma żadnej
wartości, nie tylko merytorycznej. Żadne postanowienie w kwestii uporczywego
nękania i wymuszeń rozbójniczych, nie będzie miarodajne i obiektywne, jeśli nie
zgromadzi się pełnego materiału dowodowego i nie rozstrzygnie fundamentalnego
zagadnienia prawnego, który przepis jest wiążący dla egzekucji świadczeń
niepieniężnych ujętych w tytule wykonawczym I C 1062/08. Czy pkt. I. podlega
egzekucji w trybie art. 1049 k.pc. bo jest to czynność zastępowalna, czy w trybie
reliktowego art. 1050 k.p.c. jako czynność niezastępowalna. Ma to istotne znaczenie.
Ja nie jestem przedmiotem, tylko podmiotem. Dopóki nie skieruje się zagadnienia
prawnego do rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy i nie otrzyma orzeczniczej
wykładni, dopóty wszelkie manewry podrzędnych funkcjonariuszy będą
niemiarodajne, nieobiektywne, nierzetelne, niepełne. Będą gangsterskie.

11

Norma prawna – najmniejszy, stanowiący sensowną całość, element prawa. Reguła postępowania
zewnętrznego wskazująca w jaki sposób i na jakiej podstawie należy postąpić w określonej sytuacji, ogłoszona i
chroniona przez państwo aparatem przymusu.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, jako inicjator i twórca tej całej parodii, obstrukcji, nie
może być wyrocznią w tej sprawie, bo mijało by się to z zasadą sprawiedliwości,
uczciwości i zwykłej przyzwoitości. Minister Sprawiedliwości robi reformę władzy
sądowniczej, aby usprawnić temidę i zapobiec przewlekłości postępowań.
Ignorowanie tego faktu i roli funkcjonariusza publicznego, będzie godzeniem w
autorytet państwa, władzy i nadużyciem gospodarczym.
Z budżetu wydajemy na sądownictwo aż 1,8 proc. PKB, gdy średnia unijna to 0,6
proc. Wydajemy trzykrotność średniej" - oburza się wicepremier Mateusz Morawiecki
i twierdzi, że broni dobrego imienia rządu "podając liczby". Wydajność natomiast jest
odwrotna, trzykrotnie niższa. Wynika to nie z niedokształcenia, tylko z obstrukcji,
przekory i prawa pięści (przyp. wł.).
Celem postępowania egzekucyjnego jest realizacja tytułu wykonawczego.
Postanowienie pani Małgorzaty Koczyńskiej jest kpiną ze sprawiedliwości. Piszę
pani, bo to jest postanowienie osoby prywatnej, a nie państwa. Nie ma żadnego
oparcia w analizie, faktach, przepisach i obowiązku naprawienia szkody. Jest droga
prawna do zakończenia tej egzekucji, nie ma woli. Trzeba stwierdzić kto oportunizm
stosuje, biorąc pod uwagę właściwe przepisy prawa. Jest oczywiste, że to nie ja
steruję sądem, nie u mnie są akta i orzecznictwa, tytuł egzekucyjny. Winien jest sąd,
a w zasadzie niegodni sędziowie, bo nawet wypaczają literalną treść wniosku
wierzyciela, choć to i tak nie ma znaczenia, bo życzenie strony, to nie tytuł
egzekucyjny. Jeśli pani Kopczyńska, kalecząca rolę organów ścigania, nadal będzie
uprawiać poplecznictwo i stosować własne prawo, to będę zmuszony podjąć
adekwatne środki obrony koniecznej i wówczas odpowie pani Kopczyńska za
poważniejsze straty. Wina narażenia na szkody interesu prywatnego i społecznego,
będzie tylko i wyłącznie barbarzyńskich posiadaczy pieczątek.
Jest ewidentna szkoda, żądam naprawienia krzywd, akta są w sądzie, a nie u mnie.
Szkody narastają, uporczywe nękanie trwa i nie można przejść nad tym do porządku
dziennego, bo to nie mieści się w kryteriach żadnego ustroju. Nikt nie może
powiedzieć, że to norma, że nie ma problemu, że jest O.K. Jak będzie posprzątane,
to będzie O.K. Nie odfajkowaniem i nie prawem pięści.

Otrzymują:




Adresat
Prokurator Generalny
I inni

W załączeniu:
1.
2.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06.
Orzeczenie Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 28 lutego 2013 r., I Cz 94/13.

*

Jelenia Góra, dnia 2 stycznia 2018 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

SSR Dariusz Kliś
Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

Dotyczy: sygn. akt II S 22/17

Wniosek
Niniejszym wnoszę o:
1. ponowne wyłączenie wszystkich sędziów Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z rozpatrywania
skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego I Co 441/16,
2. spotkanie z Prezesem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w celu wyjaśnienia zagadnienia
prawnego. Protokół utrwalający przebieg posiedzenia winien być sporządzony za pomocą
urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk (art. 158 § 3 k.p.c.).

Uzasadnienie

Logiczne jest, że skoro sędziowie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze wbrew obowiązującemu
porządkowi prawnemu, jednoznacznie ustalonym normom prawnym, uczestniczą w obstrukcji egzekucji
czynności zastępowalnej, określonej w ich tytule wykonawczym I C 1062/08 (II Cz 675/17), to orzekną
nieuczciwie w sprawie skargi na przewlekłość tegoż postępowania egzekucyjnego I Co 441/16.
Jeśli ktoś myli zasady dyspozycyjności z podstawą egzekucji, czyli tytułem wykonawczym, to powinien
zmienić zawód, a nie orzekać o losach ludzkich.
SSR Dariusz Kliś został powołany przez Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro na stanowisko
Prezesa Sądu Okręgowego w celu usprawnienia działalności Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze i musi
się tym wykazać.
http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/III%20CZP%20102-15.pdf

Grzegorz Niedźwiecki
W załączeniu:


Zawiadomienie o przestępstwie poświadczenia nieprawdy, nadużycia władzy, niedopełnienia
obowiązku i poplecznictwa, popełnionych przez sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

*

Trybunał Narodowy

TRYBUNAŁ NARODOWY
58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19
Nr KRS 0000686478 REGON 367795191
NIP 6112782086;
Tel. +48 791830093

sekretariat@trybunal-narodowy.pl
Rejestr 5/17

WYROK
W IMIENIU NARODU POLSKIEGO
Jelenia Góra, dnia 29 grudnia 2017 r.

W sprawie: Sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu; Aleksandra Marszałek, Jolanta
Burdukiewicz-Krawczyk, Andrzej Niedużak o przestępstwa poświadczenia nieprawdy, nadużycia
władzy i niedopełnienia obowiązków, czynione ze szczególnym okrucieństwem, umyślnie z
naruszeniem fundamentalnej zasady prawa do obrony, w postępowaniu sygn. akt I ACo 125/17.

Prezes Trybunału Narodowego uznaje winnym Sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
Aleksandra Marszałek, Jolanta Burdukiewicz-Krawczyk, Andrzej Niedużak przestępstw
stalinowskich; poświadczenia nieprawdy, nadużycia władzy, niedopełnienia obowiązków, zatajenia
dowodów niewinności, zignorowania wniosków oskarżonego, dyskryminacji, oszustwa, i współudziału w
uporczywym nękaniu i wymuszeniach rozbójniczych ze szczególnym okrucieństwem oraz wyrządzenia
szkody w obrocie gospodarczym i na podstawie art. 4 Konstytucji oraz § 2 ust. 5 i § 4 ust. 4 i 9 statutu
TN, w zw. z art. 1 § 1 k.k., art. 271 § 3 k.k., art. 231 § 2 k.k., art. 236 § 1 k.k., art. 119 § 1 k.k., art. 286 §
1 k.k., art. 296 § 3 k.k. oraz współudział w art. 190a k.k. i w wymuszeniach rozbójniczych podległych
odpowiedzialności karnej z art. 282 k.k. skazuje na:





10 lat pozbawienia wolności,
1 mln zł nawiązki na rzecz Trybunału Narodowego,
Dożywotni zakaz pełnienia funkcji publicznych,
Pozbawienie prawa do emerytury z tytułu niegodnego pełnienia roli sędziów.

UZASADNIENIE
Jelenia Góra, dnia 29 grudnia 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
ul. Działkowicza 1 9
58-506 Jelenia Góra

Prokurator Generalny
Krajowa Rada Sądownictwa
I inni

Zawiadomienie o przestępstwie poświadczenia nieprawdy i niedopełnienia
obowiązków
przez istoty mieniące się sędziami Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu; Aleksandra
Marszałek, Jolanta Burdukiewicz-Krawczyk, Andrzej Niedużak – I ACo 125/17

Wydanie wyroku skazującego z dnia 6 maja 2008 r. II K 467/07 bez przyczyny, bez faktu przypisanego
zdarzenia jest oczywistą zbrodnią, a nie swobodą orzeczeń.
Przeprowadzenie sfingowanego procesu cywilnego I C 1062/08 i wydanie kapturowego wyroku dnia 3
września 2008 r. jest bolszewicką zbrodnią, niemającą niż wspólnego z ustaleniami faktów.
Odmowa wznowienia postępowania karnego II AKz 271/15 podważając ekspertyzę biegłego sądowego
w zakresie informatyki i technologii internetowych BDW CONSULTING Mariusza Czarneckiego z dnia

13 kwietnia 2015 r. nieznanymi domniemaniami stalinowskiego sędziego Jarosława Staszkiewicza jest
tuszowaniem oszustw sądowych i współudziałem we zbrodniach stalinowskich jak za najgorszych
czasów PRL.
Prowadzenie egzekucji czynności zastępowalnej ujętej w tytule wykommnawczym I C 1062/08 (w
postępowaniach I Co 3259/08, I Co 441/16) trybem niedopuszczalnym art. 1050 k.p.c. jest ignorancją
uchwał Sądu Najwyższego i orzecznictwa i bandycką obstrukcję, uporczywym nękaniem oraz
wymuszeniem rozbójniczym.
Żaden tzw. sędzia nie może brać udziału w ocenie tych faktów (a nie przekonań), bo to nie będzie miało
nic wspólnego z obiektywnością i sprawiedliwością. To jest samowola i wampiryzm. To jest państwo w
państwie.
P.o. SSA I ACo 125/17 nie mieli prawa orzekać w swojej sprawie.
https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/151010000000503_I_Cz_000094_2013_Uz_2013-02-28_001

Szczęśliwego Nowego Roku 2018
PREZES
Trybunału Narodowego
z siedzibą w Jeleniej Górze

Grzegorz Niedźwiecki

Polska nie jest państwem prawa, organy władzy publicznej nie działają na podstawie i w
granicach prawa.
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/

Takiej patologii władzy nie było nawet w najczarniejszych latach PRL.

Pouczenie:
Na niniejsze orzeczenie nie przysługuje zażalenie

PREZES

Trybunału Narodowego
z siedzibą w Jeleniej Górze

Grzegorz Niedźwiecki

*
Jelenia Góra, dnia 29 grudnia 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
ul. Działkowicza 1 9
58-506 Jelenia Góra

Prokurator Generalny
Krajowa Rada Sądownictwa
I inni

Zawiadomienie o przestępstwie poświadczenia nieprawdy i niedopełnienia
obowiązków
przez istoty mieniące się sędziami Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu; Aleksandra
Marszałek, Jolanta Burdukiewicz-Krawczyk, Andrzej Niedużak – I ACo 125/17

Wydanie wyroku skazującego z dnia 6 maja 2008 r. II K 467/07 bez przyczyny, bez faktu przypisanego
zdarzenia jest oczywistą zbrodnią, a nie swobodą orzeczeń.
Przeprowadzenie sfingowanego procesu cywilnego I C 1062/08 i wydanie kapturowego wyroku dnia 3
września 2008 r. jest bolszewicką zbrodnią, niemającą niż wspólnego z ustaleniami faktów.
Odmowa wznowienia postępowania karnego II AKz 271/15 podważając ekspertyzę biegłego sądowego
w zakresie informatyki i technologii internetowych BDW CONSULTING Mariusza Czarneckiego z dnia
13 kwietnia 2015 r. nieznanymi domniemaniami stalinowskiego sędziego Jarosława Staszkiewicza jest
tuszowaniem oszustw sądowych i współudziałem we zbrodniach stalinowskich jak za najgorszych
czasów PRL.
Prowadzenie egzekucji czynności zastępowalnej ujętej w tytule wykommnawczym I C 1062/08 (w
postępowaniach I Co 3259/08, I Co 441/16) trybem niedopuszczalnym art. 1050 k.p.c. jest ignorancją
uchwał Sądu Najwyższego i orzecznictwa i bandycką obstrukcję, uporczywym nękaniem oraz
wymuszeniem rozbójniczym.
Żaden tzw. sędzia nie może brać udziału w ocenie tych faktów (a nie przekonań), bo to nie będzie miało
nic wspólnego z obiektywnością i sprawiedliwością. To jest samowola i wampiryzm. To jest państwo w
państwie.
P.o. SSA I ACo 125/17 nie mieli prawa orzekać w swojej sprawie.
https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/151010000000503_I_Cz_000094_2013_Uz_2013-02-28_001

Szczęśliwego Nowego Roku 2018

PREZES
Trybunału Narodowego
z siedzibą w Jeleniej Górze

Grzegorz Niedźwiecki

*
Prośba o wystosowanie wniosku do SN o rozstrzygnięcie zagadnienia pranego,
którego unika Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/wp-content/uploads/2017/12/Od-Przewodnicz%C4%85cego-Krajowej-RadyS%C4%85downictwa.pdf

Szanowny Panie Przewodniczący,
Nie zgadzam się z wyrażonym stanowiskiem.
Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady
sprawiedliwości społecznej. Rzecznik Prasowy Krajowej Rady Sadownictwa
Waldemar Żurek, wypowiadał się, że etyka i godność funkcjonariusza jest
priorytetem dla niego jako członka KRS. Ja nie szukam prawnika, bo to nie on
sprawuje kontrolę administracyjną i dyscyplinarną, etyczną nad sędziami. Nie on ma
wpływ na niegodne i sprzeczne z niezawisłością postępowania. Nie on jest
uprawniony do zwrócenia uwagi lub zawiadomienia organów ścigania, jeśli zauważy
skandaliczne, dowolne orzeczenie, sprzeczne z przepisami prawa. Krajowa Rada
Sadownictwa, może i powinna zwrócić uwagę, na barbarzyńskie podejście sędziów
jeleniogórskich, którzy nie kierują się uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca
2006 r., III CZP 23/06, wypaczają ją i stosują własne, odmienne od porządku
prawnego (vide orzeczenie SO w Elblągu I Cz 94/13). Krajowa Rada Sądownictwa
może i powinna wystosować zagadnienie prawne do Sądu Najwyższego - w jakim
trybie należy przeprowadzić egzekucję świadczeń niepieniężnych tytułu
wykonawczego SO JG - I C 1062/08. Czy w trybie art. 1049 k.p.c., bo jest to
czynność zastępowalna, czy w trybie reliktowego art. 1050 k.p.c. przewidzianego w
skrajnych wypadkach do egzekucji czynności niezastępwalnych. I o to proszę.
Milczenie jest akceptacją zła i podważaniem godności państwa (władzy

sądowniczej). Tak nie przystoi, choćby z punktu widzenia praw człowieka. Albo
mamy demokrację, albo mamy wolną amerykankę.

Jelenia Góra, dnia 23 grudnia 2017 r.

Z poważaniem
Grzegorz Niedźwiecki

*

Trybunał Narodowy

TRYBUNAŁ NARODOWY
58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19
Nr KRS 0000686478 REGON 367795191
NIP 6112782086;
Tel. +48 791830093

sekretariat@trybunal-narodowy.pl
Rejestr 2/17

WYROK
W IMIENIU NARODU POLSKIEGO

Jelenia Góra, dnia 22 grudnia 2017 r.

W sprawie: Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Jeleniej Górze Sebastiana Ziembickiego o
tuszowanie oczywistych przestępstw, metodą umarzania dochodzeń i odmowy wszczęcia
śledztwa, sygn. akt 3 Ds. 210.2017.

Zawiadomienie o przestępstwach funkcjonariuszy publicznych uszczegółowione w dniu 1 sierpnia 2017
r. dotyczyło uporczywego nękania – stalkingu (art. 190a k.k.), nadużycia władzy, niedopełnienia
obowiązku (art. 231 § 2 k.k.) i poświadczenia nieprawdy (art. 271 § 1 k.k.). Szkodą są wymuszenia
rozbójnicze (art. 282 k.k.).
Prokurator umorzył dochodzenie w sprawie ewidentnego uporczywego nękania mnie przez
wierzyciela, który nie stosuje jedynego właściwego trybu egzekucyjnego, art. 1049 k.p.c.,
przewidzianego dla egzekucji czynności zastępowalnych (vide uchwała SN III CZP 23/06). Jest
to uporczywe nękanie, skoro jest droga prawna do zrealizowania tytułu wykonawczego I C
1062/08, a wierzyciel woli nękać „dłużnika”, formułując wniosek w oparciu o art. 1050 k.p.c.,
który przewidziany jest wyłącznie w ostatecznych wypadkach dla egzekucji czynności
niezastępowalnych.
Prokurator już w dniu ustnego zawiadomienia o przestępstwie odmówił wszczęcia śledztwa
przeciwko sędziom Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w sprawie II Cz 675/17, którzy
ewidentnie wydali postanowienie z naruszeniem prawa procesowego, wypaczając uchwałę
Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r. III CZP 23/06 i nie oddalając niewłaściwego
wniosku wierzyciela opartego na art. 1050 k.p.c. (bądź niewłaściwie go odczytując), tak jak
uczynił to Sąd Rejonowy w Ostródzie (vide orzeczenia Sądu Okręgowego w Elblągu I Cz
94/13). Sędziowie ewidentnie nadużyli władzy traktując zasady dyspozycyjności wierzyciela jak
tytuł wykonawczy, czyli podstawę egzekucji. Orzekli z rozdwojeniem jaźni. Uznali obligo art.
1049 k.p.c. określone przez SN III CZP 23/06, a jednocześnie wyżej postawili życzenia
wierzyciela (o ile takie było) od orzecznictwa Sądu Najwyższego. Orzekli dwutorowo, jestem za,
a jednocześnie przeciw w jednej materii. Nie stosują się do reguły, iż Celem postępowania
egzekucyjnego jest realizacja tytułu wykonawczego. Funkcjonariusze nadużyli godności
funkcjonariusza publicznego i stosują w demokratycznym państwie prawnym,
urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, wymuszenia rozbójnicze. Tu szkoda
jest ewidentna, dziesięć lat nękania rodziny, ograniczenia swobody, możliwości pracy za
granicą, niszczenie zdrowia i wykańczanie materialne.
Prokurator bagatelizujący krzywdy i umyślne działania oskarżonych, jest współudziałowcem
przestępstw, a nie funkcjonariuszem organów ścigania. Skoro uznaje się skarżącego za
pokrzywdzonego, to znaczy, że ktoś tych krzywd dokonał i należy to naprawić, a winowajcy
powinni ponieść konsekwencje.

Prezes Trybunału Narodowego uznaje winnym Zastępcę Prokuratora Rejonowego w Jeleniej Górze
Sebastiana Ziembickiego przestępstw poplecznictwa, niedopełnienia obowiązków, poświadczenia
nieprawdy, zatajenia dowodów niewinności, oszustwa i współudziału w uporczywym nękaniu i

wymuszeniach rozbójniczych ze szczególnym okrucieństwem i na podstawie art. 4 Konstytucji oraz § 2
ust. 5 i § 4 ust. 4 i 9 statutu TN, w zw. z art. 239 § 1 k.k., art. 231 § 2 k.k., art. 271 § 3 k.k., art. 236 § 1
k.k., art. 286 § 1 k.k. oraz współudział w art. 190a k.k. i w wymuszeniach rozbójniczych podległych
odpowiedzialności karnej z art. 282 k.k. skazuje na:





10 lat pozbawienia wolności,
700 tys. zł nawiązki na rzecz Trybunału Narodowego,
Dożywotni zakaz pełnienia funkcji publicznych,
Pozbawienie prawa do emerytury z tytułu niewłaściwego pełnienia roli funkcjonariusza organów
ścigania.

UZASADNIENIE
Celem postępowania egzekucyjnego jest realizacja tytułu wykonawczego.
Część niematerialna, zawarta w pkt. I. tytułu wykonawczego z dnia 3 września 2008 r. Sądu
Okręgowego w Jeleniej Górze, sygn. akt I C 1062/08, jest czynnością zastępowalną i podlega egzekucji
wyłącznie w trybie art. 1049 k.p.c.
Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06: Obowiązek usunięcia
skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika oświadczenia
odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c.
Wierzyciel nie ma możliwości wyboru sposobu egzekucji, w odniesieniu bowiem do konkretnego
świadczenia w zasadzie zawsze właściwy jest tylko jeden sposób egzekucji i on powinien zostać
wskazany we wniosku (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 1988 r., III CRN
429/88, OSNCP 1991, nr 1, poz. 11).
W każdym wypadku o sposobie prowadzenia egzekucji decyduje wierzyciel i on ponosi skutki
tego wyboru (zasada dyspozycyjności – autonomia praw prywatnych).
Nie można zapominać, że art. 1050 k.p.c., dopuszczający stosowanie przymusu osobistego
(bezpośredniego), jest we współczesnym systemie prawa egzekucyjnego reliktem. W związku z
tym w każdej sytuacji, w której jest to możliwe, a szczególnie wtedy, gdy żąda tego wierzyciel,
należy z tego sposobu egzekucji rezygnować.
W konsekwencji należy uznać, że granice działania organu egzekucyjnego wyznaczane są
treścią tytułu wykonawczego oraz wybranym przez wierzyciela sposobem egzekucji. W ten
sposób materializuje się roszczenie egzekucyjne.
Wniosek wierzyciela wskazujący niewłaściwy sposób egzekucji należy oddalić, tak jak uczynił to Sąd
Rejonowy w Ostródzie, postanowieniem z dnia 14 stycznia 2013 r. sygn. akt I Co 2801/12 (vide
orzeczenie z 2013-02-28 Sądu Okręgowego w Elblągu – I Cz 94/13).

W sprawie egzekucji tytułu wykonawczego I C 1062/08 w postępowaniu I Co 441/16 (wcześniej I Co
3259/08) mają miejsce uporczywe nękanie i wymuszenia rozbójnicze. To, ile w tym winy wierzyciela, a
ile sędziów, to rola prokuratorów.
Polska nie jest państwem prawa, organy władzy publicznej nie działają na podstawie i w
granicach prawa.
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/

Takiej patologii władzy nie było nawet w najczarniejszych latach PRL.

Pouczenie:
Na niniejsze orzeczenie nie przysługuje zażalenie

PREZES

Trybunału Narodowego
z siedzibą w Jeleniej Górze

Grzegorz Niedźwiecki

*
Jelenia Góra, dnia 18 grudnia 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”

P.o. sędziów Sądu Rejonowego
w Jeleniej Górze

Szanowni zbrodniarze,
Proszę w końcu zamienić te 2.000 zł gestapowskiej grzywny na areszt i
wykonać. Ja zapłacę za te cztery dni internowania, bo „wierzyciel” jest przecież tylko
waszym kapo i jego zadaniem jest wyłącznie obstrukcja i dręczenie mnie. Jakoś
trzeba w końcu zmaterializować to sfingowane roszczenie egzekucyjne.

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/

PREZES
Trybunału Narodowego
z siedzibą w Jeleniej Górze

Grzegorz Niedźwiecki
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Jelenia Góra, dnia 13 grudnia 2017 r.

Wyrok
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
Dotyczy: postanowienia SSO w Jeleniej Górze, sygn. akt I Co 176/17

Zorganizowana grupa przestępcza chce orzekać we własnej sprawie. Dokonują wspólnie i w
porozumieniu od dziesięciu lat stalinowskich zbrodni i „stwierdzają brak podstaw do wyłączenia… m.in.
żonę głównego przestępcy fałszu intelektualnego Jarosława Staszkiewicza”. Wy sobie możecie orzekać
jak chcecie i uprawomocniać gestapowskie egzekucje. Nie szanujecie faktów, nie uznajecie i nie
stosujecie ustanowionego nawet przez siebie prawa. Łamiecie fundamentalny przepis art. 7 Konstytucji
(Zasady działania organów państwa). Jesteście gorsi od bolszewików.
http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/wymiar-niesprawiedliwosci/

Są dwie możliwości. Albo prawo jest zbrodnicze, albo sędziowie są zbrodniarzami. Fakty świadczą
niezbicie o tym drugim.

Jako Prezes Trybunału Narodowego nie uznaję bandyckiego prawa, nadużycia władzy i na podstawie
art. 4 Konstytucji oraz § 2 ust. 5 i § 4 ust. 9 statutu TN, w zw. z art. 282 k.k. skazuję za współudział w
wymuszeniach rozbójniczych Lidię Orzechowską-Korpikiewicz, Ewę Byik, Agnieszkę Wiercińską-Bałaga
na:





10 lat więzienia,
700 tys. zło nawiązki na rzecz Trybunału Narodowego,
wykluczenie z zawodu sędziego i
pozbawienie prawa do emerytury z tytułu nadużycia godności sędziego.

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/

Pouczenie:
Na niniejsze orzeczenie nie przysługuje zażalenie

PREZES

Trybunału Narodowego
z siedzibą w Jeleniej Górze

Grzegorz Niedźwiecki

*
Sprzeciw wobec stanowiska PK IV Ksk 2996/2016

Odpowiadając na pismo z dnia 30 listopada 2017 r. pozwalam sobie stwierdzić, że Pani raczy sobie
żartować. Nie składałem wniosku o kasację nadzwyczajną od nieznanej mi treści postanowienia III Kp
189/15 Sądu Rejonowego w Złotoryi, jeśli już, to od wyroku z dnia 6 maja 2008 r. Sądu Rejonowego w
Jeleniej Górze II K 467/07, wydanego przez świeżo upieczonego sędziego Jarosława Staszkiewicza
bez przyczyny. To był wyrok za pieniądze, bez faktu przypisanego zdarzenia z art. 212 § 2 k.k. To był,
świadomy, umyślny fałsz intelektualny dokonany w oparciu o fałsz materialny (k. 8 akt sprawy II K
467/07). Naruszono tu zasadę domniemania niewinności, In dubio pro reo, art. 5 § 2 k.k., art., 17 § 1
pkt. 1) k.p.k. i fundamentalny przepis prawa materialnego art. 1 § 1 k.k.
Ta parodia prawa, represje za rzekomą obronę praw człowieka, trwają nadal, choć była i jest droga
prawna do zakończenia tego cyrku. Pokłosiem tego politycznego wyroku jest umyślny błąd subsumcji i
wypaczenie uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06, nie stosowanie
prawa procesowego art. 1049 k.p.c., mylenie, a wręcz kpiny sobie robienie, traktując zasady
dyspozycyjności jak tytuł wykonawczy, podstawę egzekucji z art. 776 k.p.c. Nie szanuje się
orzecznictwa, stosuje się własne, prywatne prawo. Nie szanuje się porządku prawnego, równości
wszystkich wobec prawa, nie postępuje tak jak Sąd Rejonowy w Ostródzie i Sąd Okręgowy w Elblągu I
Cz 94/13, którzy oddalili wniosek wierzyciela oparty o niewłaściwą podstawę prawną art. 1050 k.p.c.,
przypisaną w ekstremalnych wypadkach do czynności niezastępowalnych. Stosuje się uporczywe
nękanie, chęć upokorzenia mnie i wymuszenia rozbójnicze.
Prawomocność umyślnych oszustw sądowych nie jest argumentem obligo, nie jest gwarantem
nietykalności w demokratycznym państwie prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości
społecznej. Gdyby tak było i swoboda orzeczeń, hasło niezawisłości, to każdy sędzia mógłby
dokonywać orzeczeń terrorystów islamskich.
Wszyscy są tu winni i nie dlatego, że wszyscy mają rację, tylko tak działa rodzina, skorumpowana
korporacja prawnicza. Dlaczego się na mnie uwzięli, nie wiem? Nikomu nic złego nie zrobiłem, a
dziesięć lat jestem wykluczony społecznie i nie mogę wyżywić rodziny pracując za granicą. Muszę być
dyspozycyjny dla fantazji funkcjonariuszy.
Rzecznik Praw Obywatelskich (gdyby taki istniał), Prokuratura Krajowa, jest zobowiązana złożyć skargę
na niezgodność z prawem „prawomocnego” orzeczenia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze II Cz
675/17, który oddalił moje zażalenie na bezpodstawną grzywnę Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze w
sprawie I Co 441/16, bo dali ciała we wcześniejszym postępowaniu egzekucyjnym I Co 3259/08 (w
tożsamym tytule egzekucyjnym), traktując wierzyciela jak Boga.
I tu jest rola Prokuratury Krajowej i Ministra Sprawiedliwości, a nawet Krajowej Rady Sądownictwa
(gdyby była organem kontrolnym) do wyłączenia lokalnych struktur z tej parodii prawa oraz wzięcia
nadzoru nad postępowaniem prokuratorskim dotyczącym zawiadomienia o przestępstwie nadużycia
władzy, niedopełnienia obowiązków i wymuszeń rozbójniczych. Nie muszą brzmieć tak radykalnie, ale
błąd trzeba naprawić. Niestety młody, dyspozycyjny prokurator Sebastian Ziembicki 3 Ds. 2102017,
olewa sobie zawód organów ścigania i odmawia wszczęcia śledztwa, traktując obstrukcyjnych sędziów
jak święte krowy.
Mam żal do Sądu Rejonowego w Złotoryi nie za stare brudy, tylko za krycie nieróbstwa prokuratora i
stronniczych sędziów jeleniogórskich wydając tajemnicze postanowienie II Kp 276/17 oddalające moje

zażalenie na bezczynnego prokuratora. Skoro jestem osobą pokrzywdzoną, to ktoś tej krzywdy dokonał
i winien to naprawić. Ma obowiązek wystosować wniosek o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego jak
czytać „mój” tytuł wykonawczy I C 1062/08 – jako czynność zastępowalną, czy jako czynność
niezastępowalną. Ma wątpliwości w tej sprawie, bo jakby nie miał, to by mi odpowiedział na procesowe
pytania. Mam prawo do wiedzy jako strona postępowania i nie tylko.
Żądam podjęcia kroków prawnych.
Jelenia Góra, dnia 13 grudnia 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki

*

Rozporządzenie
Sąd nie może uchwalać własnego prawa. Sąd musi kierować się literą prawa.
Ustanowioną literą prawa. Ma obowiązek przestrzegać jednolitego porządku
prawnego. Prawo nie jest własnością sędziów, tylko całej wspólnoty. Obowiązuje
wszystkich jednakowo i sentencje orzeczeń muszą być odniesione do podstaw
prawnych, a nie do poglądów i do „podzielenia jakiegoś stanowiska”. Uzasadnienie
musi być jednoznaczne, przekonywujące i logicznie spójne. Sędziów obowiązuje
rzetelność, bezstronność i etyka. Mają obowiązek pouczyć strony postępowania, co
do wykładni prawa, okoliczności faktycznych i materialnych procesu. Sędzia jest
obiektywnym arbitrem, autorytetem moralności, ma rozstrzygnąć sprawę, a nie
dożywotnio upokarzać strony.
Zwierzchnicy i organy nadrzędne, nie mogą uciekać przy rozpatrywaniu
różnych wątków sprawy (istotnych kwestii) od merytoryki i posługiwać się kluczem
sędzia jest niezawisły i że dowody, fakty, prawdę materialną, sprzeczność z prawem
należało podnosić w postępowaniu sądowym przed uprawomocnieniem się
orzeczenia. Niezawisłość nie jest świętością i prawem do dowolnego orzekania, do
uprawomocniania oszustw sadowych. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym
państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.
Sędzia nie może realizować interesów prywatnych, jest funkcjonariuszem
publicznym, ma służyć społeczeństwu. W postępowaniu sądowym musi
obowiązywać jasność i oczywistość brzmienia tytułu wykonawczego. Sędzia ma być
przejrzysty, a nie liczyć na przychylność skorumpowanych funkcjonariuszy.
Państwo, prawo i sprawiedliwość nie funkcjonuje. Od dnia dzisiejszego będę
orzekał surowe kary wobec stalinowskich funkcjonariuszy dokonujących ewidentnych
oszustw sądowych i osób biorących w tym współudział. Wykonanie ich jest kwestią
czasu.

Pierwszym skazanym być może będzie Minister Sprawiedliwości – Prokurator
Generalny i Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. Będę się kierował
sprawiedliwością społeczną, prawdą obiektywną, faktami i art. 4 Konstytucji.

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/

Jelenia Góra, dnia 11 grudnia 2017 r.
PREZES
Trybunału Narodowego
z siedzibą w Jeleniej Górze

Grzegorz Niedźwiecki

*
Jelenia Góra, dnia 8 grudnia 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Wojciech Damaszko
Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

Dotyczy: Wyrok z dnia 3 września 2008 r. Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, sygn. akt I C
1062/08

Wniosek
Dziesięć lat toczy się postępowanie egzekucyjne środków niepieniężnych, zasądzonych tytułem
wykonawczym I C 1062/08 w postępowaniach I Co 3259/08 oraz I Co 441/16. Jakieś normy prawa i
przyzwoitości muszą obowiązywać w tym kraju.
Celem postępowania egzekucyjnego jest realizacja tytułu wykonawczego.

W związku z powyższym, działając jako dziennikarz, czynnik społeczny, strona postępowania i osoba
pokrzywdzona, żądam udzielenia informacji:
2. Czy w świetle obowiązującego prawa czynność określona w punkcie I. tytułu
wykonawczego I C 1062/08 jest czynnością zastępowalną i podlega egzekucji w trybie
art. 1049 k.p.c., czy jest czynnością niezastępowalną i podlega egzekucji na podstawie
art. 1050 k.p.c.?
Wiedza w tym zakresie, nie jest prywatną sprawą sędziów orzekających, tylko przysługuje wszystkim
stronom postępowania. Jasność sytuacji, jest podstawą postępowania w demokratycznym państwie
prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Jest gwarancją transparentności i
prawa do obrony.
Sędziowie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze oraz Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, nie realizują
tytułu wykonawczego, mimo iż jest droga prawna do zakończenia tej, niczym nie uzasadnionej
obstrukcji. Uznają jednoznaczną uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06,
a jednocześnie fałszywie interpretują punkt drugi tej uchwały, wypaczają jej zakres, treść, mylą zasady
dyspozycyjności z podstawą egzekucji. Nie materializują tytułu wykonawczego, traktując wierzyciela jak
orzecznika. Uznają fakt, że Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający
na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega
egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c., a jednocześnie orzekają w niedopuszczalnym trybie art. 1050
k.p.c., przewidzianym wyłącznie do egzekucji czynności niezastępowalnych (lub fałszywie
przyporządkowują treść wniosku wierzyciela z dnia 26 listopada 2015 r., co i tak nie ma znaczenia w
świetle art. 776 k.p.c.). Do konkretnego świadczenia zawsze właściwy jest tylko jeden sposób egzekucji
i aberracją jest orzekanie w jednej materii wykluczające się. Niewinny, ale winny. Sędziowie
jeleniogórscy postępują diametralnie odmiennie od sądów warmińsko-mazurskich (vide postanowienie
Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 28-02-2013, sygn. akt I Cz 94/13), które oddaliły bliźniaczy wniosek
i zażalenie wierzyciela oparte na podstawie art. 1050 k.p.c. jako niewłaściwy, przytaczając wskazaną
uchwałę SN - III CZP 23/06.
Środki przymusu upokarzające i brak woli „dłużnika” złamania się, okazały się nieskuteczne, czynią
tylko szkody moralne i materialne rodzinie skarżącego oraz gospodarcze państwu polskiemu. Porządek
prawny jest jeden w Polsce. Trwanie w błędzie nigdy się nie zakończy postępowania, dlatego niezbędne
jest wyjaśnienie wskazanego zagadnienia prawnego. Bez legitymizacji orzeczeń nie mają one wartości,
są bezprzedmiotowe. Będę to pytanie zadawał tak długo, aż otrzymam na nie odpowiedź. Jestem
człowiekiem. Dopóki arbitrzy nie wyjaśnią zagadnienia, żadne postanowienia wokół postępowania I Co
441/16 nie będą miały mocy prawnej. Będą orzeczeniami prywatnymi, niejasnymi, politycznymi.
Wskazane tu okoliczności czynią zaskarżone postanowienia w sprawie I Co 441/16 niewykonalnymi, a
więc zachodzi konieczność wyeliminowania ich z obrotu prawnego.
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/

Kopię udzielonej odpowiedzi proszę przekazać:









Sądowi Najwyższemu
Gazecie Warszawskiej
Trybunałowi Narodowemu
Ministrowi Sprawiedliwości
Krajowej Radze Sądownictwa
Rzecznikowi Praw Obywatelskich
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

PREZES
Trybunału Narodowego
z siedzibą w Jeleniej Górze

Grzegorz Niedźwiecki

*
Jelenia Góra, dnia 4 grudnia 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
Ul. Działkowicza 10
58-506 Jelenia Góra

Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości
Rzeczypospolitej Polskiej

Stanowisko
Uprzejmie informuję, że pismo z dnia 27 listopada 2017 r. zatytułowane
Postanowienie i sygnowane II Cz 766/17 jest bezpodstawne, nie ma żadnej wartości
prawnej.
Przestępca nie może orzekać w swojej sprawie. To, że mieniący się sędzią: Piotr Gregier,
Beata Kostaś, Urszula Wiewióra są stalinowskimi przestępcami pokroju Marii Gurowskiej
Sand, świadczą fakty, a nie orzeczenia skorumpowanych prokuratorów i sędziów w Polsce.

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/

W załączeniu: dowód oszustwa sądowego:
1. Obraz państwa w państwie.
2. Dowód wydania orzeczenia niezgodnego z prawem określonego dla czynności
zastępowalnych (art. 1049 k.p.c.) w świetle uchwały SN III CZP 23/06 oraz
orzeczenia SO Elbląg I Cz 94/13 i art. 32 Konstytucji.

Otrzymują:
Wszelkie środowiska

PREZES
Trybunału Narodowego
z siedzibą w Jeleniej Górze

Grzegorz Niedźwiecki

*
Szanowny Panie Wojciechu Damaszko,
Jest Pan cynicznym oszustem i przestępcą stalinowskim.
Wierzyciel spod budki z piwem, to sobie może kapsle otwierać. Związanie organu
egzekucyjnego wnioskiem wierzyciela co do wskazanego12 sposobu egzekucji
dotyczy jedynie zasad dyspozycyjności (stanowiącej atrybut autonomii praw
prywatnych). Ryzyko wskazania wadliwego sposobu ponosi on sam. Sąd ma
obowiązek zbadać wniosek wierzyciela, jak każde pismo procesowe, pod kątem
formalnym i materialnym. Sąd jest związany przepisami prawa i tytułem
wykonawczym jako podstawą egzekucji (art. 776 k.p.c.).
Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06
(która odnosiła się do zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy
w Tarnowie i w punkcie drugim do właściwie wskazanego przez wierzyciela sposobu
egzekucji, czyli art. 1049 k.p.c.):
„W końcu nie można zapominać, że art. 1050 k.p.c., dopuszczający stosowanie przymusu
osobistego (bezpośredniego), jest we współczesnym systemie prawa egzekucyjnego reliktem. W
związku z tym w każdej sytuacji, w której jest to możliwe, a szczególnie wtedy, gdy żąda tego
12

Wierzyciel FM „Ligęza” wskazał we wniosku z dnia 26 listopada 2015 r. sposób egzekucji przewidziany dla
czynności zastępowalnej, czyli opisanej w art. 1049 k.p.c.

wierzyciel, należy z tego sposobu egzekucji rezygnować. Wykładnia przepisów o egzekucji
świadczeń niepieniężnych powinna zatem zmierzać w kierunku art. 1047 i 1049 k.p.c.,
zawierających bardziej nowoczesne rozwiązania; korzystanie z art. 1050 k.p.c. należy zastrzec
szczególnym wypadkom i traktować jako ostateczność.”
Jest Pan cynicznym kłamcą i politycznym katem. Jest Pan w pełni odpowiedzialny za
swoich podwładnych, bo mogli by Panu krzywdę zrobić, psując autorytet Sądu
Okręgowego w Jeleniej Górze, sprzeniewierzając się niezawisłości i dowolnie
orzekając. Ma Pan obowiązek (poza art. 304 k.p.k.), jak Sąd Okręgowy w Tarnowie,
wystąpić do Sądu Najwyższego z wnioskiem o rozstrzygnięcie zagadnienia
prawnego, budzącego poważne wątpliwości. Wątpliwości wy nie macie, wy orzekacie
jak bezpieka. To nie są wątpliwości, tylko umyślne oszustwa sądowe. Nakładacie
grzywny prawem Hitlera.
Sąd Okręgowy w Elblągu postanowieniem z uzasadnieniem z 2013-02-28 – I Cz
94/13, oddalił zażalenie wierzyciela wskazujące sposób egzekucji w trybie art. 1050
k.p.c., przewidzianego w skrajnych wypadkach do wykonania czynności
niezastępowalnych. Nie był (vide uchwała SN III CZP 23/06) związany domaganiem
się i decyzją wierzyciela o zastosowaniu środków przymusu uregulowanych w art.
1050 k.p.c. lub do zastosowania alternatywnej opcji przedstawionej w zażaleniu. Był
związany do oceny pierwotnego wniosku.
Ktoś tu kłamie. Albo Sąd Rejonowy w Ostródzie i Sąd Okręgowy w Elblągu, albo Sąd
Rejonowy i Okręgowy w Jeleniej Górze. To trzeba wyjaśnić.
Jelenia Góra, dnia 1 grudnia 2017 r.

Z poważaniem
PREZES
Trybunału Narodowego
z siedzibą w Jeleniej Górze

Grzegorz Niedźwiecki

*
Jelenia Góra, dnia 1 grudnia 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Sąd nadrzędny

za pośrednictwem
Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu

Dotycz: sygn. akt I ACo 125/17

Zażalenie/wniosek
na postanowienie z dnia 22 listopada 2017 r. oddalające wniosek o wyłączenie
wszystkich sędziów Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze od rozpoznania skargi
na przewlekłość postępowania I Co 441/16, którego niechlubną stroną jest Sąd
Okręgowy w Jeleniej Górze

Jeśli ktoś ma nawyk mówienia nieprawdy i kierowania się złośliwością, to wbrew
faktom nie zmieni stanowiska na wydawanie uczciwych decyzji. Sąd Okręgowy w
Jeleniej Górze (czytaj sędziowie) oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (czytaj
sędziowie), nie może orzekać w swojej sprawie. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze ma
współudział w pokłosiu wyroku bez przyczyny II K 467/07 (fałszu intelektualnym
zbudowanym na podstawie fałszu materialnego) oraz sfingowanego procesu
cywilnego I C 1062/08. Gdyby była wola nabrania pokory i wyprostowania błędów, to
sprawa byłaby już bezprzedmiotowa, ale nie ma takiej woli. Jest zwykły oportunizm i
prawo silniejszego, trwania w błędzie.
Ten, jeleniogórski Sąd Okręgowy, wyrok już wydał. Nie ma prawa on, jak i Sąd
Apelacyjny we Wrocławiu, w tej sprawie orzekać. Nieprawdą jest (to najdelikatniejsze
określenie), że sędziowie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze skrzywdzili mnie w
innych postępowaniach. Sformułowanie „niezadowolenie”, to nieadekwatne
określenie do faktu czynionych szkód i krzywd. To nie były inne postępowania
(rozważania z uzasadnienia SA), tylko to jest jedna tożsamość, pokłosie
sfingowanego procesu cywilnego I C 1062/08, zbudowanego na bazie fałszu
intelektualnego II K 467/07. Przewlekłość postępowania egzekucyjnego świadczeń
niepieniężnych tytułu wykonawczego I C 1062/08 (I Co 3259/09, I Co 441/16), to jest
cyniczna obstrukcja i uporczywe nękanie mnie, bezpodstawne wymuszenia
rozbójnicze. Orzekali w tej sprawie sędziowie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze,
wielokrotnie odrzucając skargi o przewlekłość i oddalając zażalenia. Nie swobodnie,
tylko dowolnie. Czy kierowały nimi stosunki emocjonalne z innymi sędziami, czy robili
to na zimno, z wyrachowania, bo mieli taki kaprys, interes, to nie mój problem. Nie
ilość szablonowych decyzji świadczy o ich wartości, tylko jakość, fakty i prawda

materialna. Postępowanie II S 22/17 (I Co 441/16) to jest ciągłość wadliwego
fundamentu II K 467/07.

Skrótowy wykaz powiązań sędziów Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze oraz
sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu ze skargą na przewlekłość
obstrukcyjnego postępowania egzekucyjnego tytułu wykonawczego I C 1062/08 (I Co
3259/08, I Co 441/16, II S 22/17), świadczący o stronniczości sędziów orzekających
w przedmiotowej sprawie:












W dniu 6 maja 2008 r. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze (SSR Jarosław
Staszkiewicz) wydał wyrok karny z art. 212 § 2 k.k. w sprawie II K 467/07
– fundament przewlekłego postępowania egzekucyjnego I Co 441/16.
W dniu 3 września 2008 r. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze (SSO Junona
Gajewska) wydał wyrok cywilny I C 1062/08 w sprawie I C 1062/08 – tytuł
wykonawczy przewlekłego postępowania egzekucyjnego I Co 441/16,
zbudowany na bazie wyroku karnego (rzekomo art. 11 k.p.c.).
W dniu 23 czerwca 2015 r. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze (SSO Klara
Łukaszewska, SSO Tomasz Skowron, SSO Waldemar Masłowski) wydał
poza rozprawą postanowienie VI Ko 66/15 oddalające wniosek
pełnomocnika procesowego o wznowienie postępowania karnego II K 467/07
– stawiając NICZYM kontrę ekspertyzie biegłego sądowego podważającej
zasadność skazania Grzegorza Niedźwieckiego.
W dniu 4 sierpnia 2015 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (SSA Wojciech
Kociubiński, SSA Wiesław Pędziwiatr, SSA Stanisław Rączkowski) wydał
postanowienia II AKz 271/15 utrzymujące w mocy postanowienie sądu
pierwszej instancji oddalające wniosek o wznowienie postępowania karnego II
K 467/07 – wyżej stawiając nieznane domniemania sędziego Sądu
Rejonowego w Jeleniej Górze od ekspertyzy biegłego sądowego w zakresie
informatyki i technologii internetowych BDW CONSULTING Mariusza
Czarneckiego ze Szczecina z dnia 13 kwietnia 2015 r. podważającej jedyny
dowód oskarżyciela prywatnego (k. 8 akt sprawy II K 467/07) oraz zasadność
skazania Grzegorza Niedźwieckiego z art. 212 § 2 k.k.
W dniu 26 października 2016 r. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze (SSO
Piotr Gregier, SSO Beata Glazar, SSO Alicja Izydorczyk) wydał na
posiedzeniu niejawnym postanowienie II S 22/16 oddalające skargę na
przewlekłość postępowania I Co 441/16 – uzasadniając to tym, że czas nie
gra roli. Przewlekłość była i jest, akta i właściwe przepisy są w sądzie, a nie u
Grzegorza Niedźwieckiego.
W dniu 11 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze (SSO Piotr
Gregier, SSO Alicja Izydorczyk, SSO Urszula Wiewióra) na posiedzeniu
niejawnym postanowieniem II S 8/17 odrzucił skargę Grzegorza
Niedźwieckiego na przewlekłość postępowania egzekucyjnego I Co 441/16 –







uzasadniając to tym, że nie minęło 12 miesięcy od oddalenia skargi, choć w
postępowaniu egzekucyjnym liczy się 6 miesięcy.
W dniu 25 kwietnia 2017 r. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze (SSO Beata
Kostaś, SSO Beata Glazar, SSO Alicja Izydorczyk) wydał na posiedzeniu
niejawnym postanowienie II Cz 233/17 oddalające zażalenie skarżącego na
wezwanie „dłużnika” do wykonania czynności… niezastępowalnej w sprawie
I Co 441/16 – fałszywie interpretując tytuł wykonawczy I C 1062/08 oraz
uchwałę Sądu Najwyższego III CZP 23/06.
W dniu 28 września 2017 r. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze (SSO Sylwia
Bańka-Mrozewska, SSO Beata Glazar, SSO Alicja Izydorczyk) wydał na
posiedzeniu niejawnym postanowienie II Cz 675/17 oddalające zażalenie
skarżącego na nałożenie grzywny 2.000 zł w sprawie I Co 441/16 w
przedmiocie
wezwania
„dłużnika”
do
wykonania
czynności…
niezastępowalnej.
W dniu 22 listopada 2017 r. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (SSA Jan
Gibiec, SSA Małgorzata Bohun, SSA Sławomir Jurkowicz) na
posiedzeniu niejawnym wydał postanowienie I ACo 125/17 oddalające
wniosek skarżącego
na
obstrukcyjne
prowadzenie postępowania
egzekucyjnego I Co 441/16 (II S 22/17) – wbrew uchwale SN III CZP 23/06
oraz orzecznictwu Sądu Okręgowego w Elblągu I Cz 94/13.

Zażalenia nie ma prawa rozpatrywać inny skład Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu,
ze względu na stronniczy udział sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w tej
parodii prawa. Do wymienionych na liście Współczesnych Marii Gurowskich Sand,
należy dodać SSA Ryszard Ponikowski, SSA Cezariusz Baćkowski (rzecznik
dyscyplinarny), SSA Tadeusz Kiełbowicz (postanowienie z dnia 11 października
2011 r., II Akz 374/11).
Żaden z sądów wymienionych przy nazwiskach funkcjonariuszy z załączonej listy nie
może orzekać w tej sprawie, bo nie będzie to miało nic wspólnego z bezstronnością,
obiektywizmem i sprawiedliwością. Wniosek o wyłączenie wszystkich sędziów nie
dotyczy w zasadzie przedmiotu, tylko nieetycznych podmiotów i żaden sędzia nie
będzie mógł powiedzieć, że nie łączą go więzi przyjacielskie, zawodowe i osobiste z
wyszczególnionymi sędziami, w związku z czym, zachodzi okoliczność wskazana w
art. 41 § 1 k.p.k. i art. 43 k.p.k. oraz w art. 49 k.p.c. (Postanowienie Sądu
Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 25 sierpnia 1971 r. I CZ 121/71). Sędziowie
jeleniogórscy sami się wielokrotnie wyłączali z wątków tej sprawy (VI Ko 81/17, VI Ko
86/17), więc uczciwie by było postąpić podobnie.
Wyłączenie sędziów, to procedura nie w pełni rozwiązująca problem, bo istotą
problemu jest zmaterializowanie egzekucji świadczeń niepieniężnych, zawartych w
tytule wykonawczym I C 1062/08 i zakończenie tej przewlekłości. Skoro sędziowie
mają wątpliwość jak czytać uchwałę Sądu Najwyższego III CZP 23/06, jakiego
zakresu dotyczyła i mylą zasady dyspozycyjności z podstawą egzekucji, czyli tytułem
wykonawczym, to żaden sędzia nie rozwiąże tego problemu, dowolnie i

dwubiegunowo orzekając, sprzecznie z ustanowionym prawem. Nie można przyznać,
że jestem za, a jednocześnie orzekać w trybie niedopuszczalnym, przewidzianym
wyłącznie w wyjątkowych wypadkach dla czynności niezastępowalnych. Nie można
w jednym orzeczeniu, jedną kwestię rozstrzygać: czarne i białe. Dopóki zagadnienia
prawnego nie rozstrzygnie Sąd Najwyższy, dopóty ta sprawa nigdy się nie skończy i
winę za to ponosić będą tylko krnąbrni funkcjonariusze. W związku z powyższym
wnoszę o:
Zawieszenie postępowania I ACo 125/17 i skierowanie wniosku do Sądu
Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego:
1. Czy punkt pierwszy tytułu wykonawczego I C 1062/08 należy egzekwować
wyłącznie w trybie art. 1049 k.p.c., bo jest to czynność zastępowalna?
2. Czy przepis art. 1050 k.p.c., przewidziany w szczególnych wypadkach do
egzekucji czynności niezastępowalnych nie ma zastosowania do świadczeń
niepieniężnych zawartych w tytule wykonawczym I C 1062/08?
3. Czy jest tylko jeden sposób zmaterializowania przedmiotowej egzekucji, jeśli
tak to który13 i czy podstawą prawną egzekucji jest tytuł wykonawczy,
zaopatrzony w klauzulę wykonalności?

Wyłączenie sędziów, czy zmiana sądu – odfajkowanie wątku, czy załatwienie
sprawy
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu może wystąpić do Sądu Najwyższego o przekazanie
sprawy innemu sądowi. Powinien mieć na względzie dobro wymiaru sprawiedliwości.
Uczciwie by było przenieść sprawę do innego sądu, a najwłaściwiej, do Sądu
Okręgowego w Elblągu. To jest opcja pozbycia się problemu i minimalne wydłużenia
sprawy. Skierowanie jednak wniosku o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego,
byłoby szybszym rozwiązaniem całościowym.
Inny skład Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu może rozpatrywać kwestię wyłączenia
wszystkich sędziów Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w sprawie skargi na
przewlekłość postępowania I Co 441/16 samodzielnie, ale dopiero wówczas, jak
zawiesi postępowanie I ACo 125/17 i skieruje wyżej wskazany wniosek o
rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego przez Sąd Najwyższy, definitywnie
przesądzającego o sposobie prowadzenia egzekucji.
Jeżeli nie zrobi tego Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, to będzie to nierzetelne
rozpatrzenie sprawy, współudział w obstrukcji. Każdy sąd będzie musiał prędzej czy
później złożyć wniosek do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia
13

W końcu nie można zapominać, że art. 1050 k.p.c., dopuszczający stosowanie przymusu osobistego
(bezpośredniego), jest we współczesnym systemie prawa egzekucyjnego reliktem. W związku z tym w każdej
sytuacji, w której jest to możliwe, a szczególnie wtedy, gdy żąda tego wierzyciel, należy z tego sposobu
egzekucji rezygnować. Wykładnia przepisów o egzekucji świadczeń niepieniężnych powinna zatem zmierzać w
kierunku art. 1047 i 1049 k.p.c., zawierających bardziej nowoczesne rozwiązania; korzystanie z art. 1050 k.p.c.
należy zastrzec szczególnym wypadkom i traktować jako ostateczność.

prawnego, mającego fundamentalne znaczenie sprawie, bo inaczej nigdy tej parodii
prawa nie będzie można skończyć. Na pewno nie metodą upokarzania mnie i
wymuszeń rozbójniczych.
Dopóki nie rozstrzygnie tego dylematu Sąd Najwyższy, to przewlekłość będzie
trwała, a sądy będą orzekać dowolnie, że nie jest to przewlekłość tylko brak pokory z
mojej strony. Bedzie to nieprawdziwe odwracanie kota ogonem. Zarzuty błędu
subsumcji były zgłaszane w stosownych postępowaniach odwoławczych, ale
umyślnie ignorowane.
Rozstrzygnięcie przez Sąd Najwyższy zagadnienia prawnego, będzie dopiero
pełnym, wyczerpującym materiałem dowodowym, wyjaśniającym przewlekłość
postępowania egzekucyjnego. To, który sąd czy sędzia ma orzekać w sprawie
przewlekłości, jest zależny od tego, czy będzie miał w oparciu o co orzekać. To jest
tak naprawdę dylemat wtórny, aczkolwiek wskazani sędziowie się już
zdyskredytowali i ich koledzy nie mogą orzekać w tej sprawie.
Nie jest moją wolą ściganie niepoważnych sędziów i prokuratorów, tylko załatwienie
sprawy w sposób właściwy, godny, z poszanowaniem prawa i praw człowieka oraz
rodziny. Można ćwiczyć gierki procesowe, ale to przysporzy tylko większą szkodę
interesu prywatnego i społecznego.
Wniosek jest w pełni zasadny. To nie jest kwestia przekonań, tylko faktów.
PREZES
Trybunału Narodowego
z siedzibą w Jeleniej Górze

Grzegorz Niedźwiecki

W załączeniu:
1. Państwo w państwie – analiza powiązań sędziów i obraza przepisów prawa procesowego art.
1049 k.p.c. w zw. z art. 1050 k.p.c.
2. Współczesne Marie Gurowskie Sand i Fajgi Mindla – wykaz 138 funkcjonariuszy
uczestniczących z premedytacją od jedenastu lat w pokłosiu represji, prowadzonych na
jednej, nieanalizowanej nigdy kartce papieru Mieczysława Ligęzy (k. 8 akt sprawy II K 467/07).
3. Tytuł wykonawczy I C 1062/08 – wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny
z dnia 3 września 2008 r.
4. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 grudnia 2006 r. III CZP 23/06.
5. Wydruk z PORTALU ORZECZEŃ SĄDÓW POWSZECHNYCH (I Cz 94/13 - postanowienie z
uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Elblągu z 2013-02-28).

*

Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości

Prokurator Generalny

Zawiadomienie o przestępstwie fałszu intelektualnego i niedopełnienia
obowiązków
popełnionych przez Prokuratora Prokuratury Regionalnej w Łodzi delegowanego do
Prokuratury Krajowej Bożenę Górecką stanowiskiem z dnia 20.11.2017 r., sygn. akt PK IV
Pc 1980.2017

Pani Prokurator kłamie bezczelnie i dopisuję ją do listy współczesnym Marii Gurowskich Sand i Fajg
Mindla. Popełniła świadomie fałsz intelektualny, traktując mnie jak imbecyla.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06, w pkt. 2 odniosła się do
zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy w Tarnowie postanowieniem z dnia 10
lutego 2006 r. i do właściwie wskazanego przez wierzyciela sposobu egzekucji, czyli do art. 1049 k.p.c.
Nie miała obowiązku rozszerzać zakresu zagadnienia (co by było gdyby), choć z uzasadnienia wynika
oczywista jasność sposobu wykonania egzekucji czynności zastępowalnej.
Jest tylko jeden sposób wykonania egzekucji i on powinien zostać wskazany przez wierzyciela, tak
materializuje się tytuł wykonawczy. Jak to się stało, że tytuł wykonawczy I C 1062/08 Sądu Okręgowego
w Jeleniej Górze nie może się zmaterializować? Odpowiem. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze i organy
odwoławcze nie kierują się literą prawa, stosują prywatne prawo, próbując dokonać egzekucji w sposób
bolszewicki, w trybie art. 1050 k.p.c., choć świadczenie niepieniężne orzeczenia z dnia 3 września 2008
r. nie jest czynnością niezastępowalną (nie będę się odnosił do sfingowanego procesu cywilnego, żeby
nie dać szansy sprowadzić sprawy na boczne tory).
Jak to się stało, że Sąd Rejonowy w Ostródzie, powołując się właśnie na uchwałę SN III CZP 23/06,
postanowieniem z dnia 14 stycznia 2013 r. sygn. akt I Co 2801/12 oddalił wniosek wierzyciela o
przeprowadzenie egzekucji świadczenia niepieniężnego w trybie art. 1050 k.p.c. poprzez zobowiązanie
dłużnika do publikacji w prasie oświadczenia w ciągu dwóch tygodni pod rygorem ukarania grzywną a w
razie niewykonania przez dłużnika tej czynności, zastosowania wobec niego grzywny z równoczesnym
zakreśleniem terminu do wykonania czynności? Uznał ten tryb za niewłaściwy i nie był związany
wnioskiem wierzyciela co do sposobu przeprowadzenia egzekucji.
Jak to się stało, że Sąd Okręgowy w Elblągu, postanowieniem z uzasadnieniem z 2013-02-28, sygn. akt
I Cz 94/13, utrzymał w mocy wyżej wskazane postanowienie Sądu ostródzkiego, przytaczając uchwałę
SN III CZP 23/06. Zgodnie z art. 1049 § 1 k.p.c. jeżeli w samym tytule egzekucyjnym nie postanowiono,
że w razie niewykonania przez dłużnika w wyznaczonym terminie czynności, którą może wykonać także
inna osoba, wierzyciel będzie umocowany do wykonania tej czynności na koszt dłużnika - sąd, w
którego okręgu czynność ma być wykonana, na wniosek wierzyciela wezwie dłużnika do jej wykonania
w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym upływie terminu udzieli wierzycielowi umocowania do
wykonania czynności na koszt dłużnika. Na żądanie wierzyciela sąd przyzna mu sumę potrzebną do
wykonania czynności. Uwzględniając powyższe, zaskarżone orzeczenie należało uznać za prawidłowe,

co skutkowało oddaleniem zażalenia z mocy art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. Dodatkowo
jedynie zatem wskazać należy, że Sąd Okręgowy w całości podziela stanowisko wyrażone przez Sąd
Najwyższy w uchwale z dnia 28 czerwca 2006 r. (III CZP 23/06). W przywołanej uchwale Sąd ten
również wskazał, że obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu
przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie
art. 1049 k.p.c. natomiast sąd, jako organ egzekucyjny, jest związany wnioskiem wierzyciela co do
wskazanego sposobu egzekucji. Odnosi się to zasad dyspozycyjności (stanowiącej atrybut autonomii
praw prywatnych). Jeśli wierzyciel wskaże właściwy sposób, zastosować, jeśli niewłaściwy, oddalić. Sąd
nie może z urzędu zastosować własnego sposobu lub polemizować ze wskazaną w zażaleniu
alternatywą. Przypomnieć należy, że wierzyciel R. L., tak jak sędziowie jeleniogórscy, wskazał we
wniosku niedopuszczalny sposób egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c., w związku z czym sądy
warmińsko-mazurskie nie miały innej możliwości jak wniosek oddalić.
Jak to się stało, że organy uczestniczące w egzekucji I Co 441/16 (I Co 3259/08) inaczej interpretują
wykładnię prawa Sądu Najwyższego III CZP 23/06 jak Sąd Okręgowy w Elblągu orzeczeniem I Cz
94/13? W Polsce obowiązuje jeden porządek prawny. Dlaczego nikt nie odnosi się do wskazanego
orzeczenia? Macie dylemat, więc przemilczacie ten fakt.
Po pierwsze, Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze (czytaj sędziowie), nie kieruje się zasadą dyspozycyjności
i właściwie wskazany przez wierzyciela we wniosku z dnia 26 listopada 2015 r. sposób egzekucji, ubrał
w art. 1050 k.p.c., choć literalnie brzmi on jak art. 1049 k.p.c. Dlaczego? Bo przyjął tylko do wiadomości
z uchwały SN III CZP 23/06, że zawsze właściwy jest tylko jeden sposób egzekucji i skoro dał ciała w
postępowaniu I Co 3259/08, to kontynuuje fuszerkę, żeby nie bulić za bezpodstawne grzywny 27.100 zł
i zasądzony areszt 180 dni. Nie udało się prawo pięści, ale od czego mamy skorumpowany układ.
Możemy dalej bolszewizm stosować.
Po drugie, Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze (czytaj sędziowie), nadużyli zasady dyspozycyjności
wielokrotnie. Postępowanie II Cz 675/17 SO, w związku z I Co 441/16 SR było w świetle prawa
bezpodstawne, ponieważ wierzyciel przerwał na przestrzeni 1.02.2010 – 18.01.2013. dokonanie
czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania egzekucyjnego I Co 3259/08 i egzekucję
facare tytułu wykonawczego I C 1062/08 należało umorzyć w całości z urzędu na podstawie art. 824 § 1
pkt. 4) k.p.c. Droga sądowa rozpatrzenia ponownego wniosku wierzyciela była niedopuszczalna.
Art. 776. Pojęcie tytułu wykonawczego
Dz.U.2016.0.1822 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w
klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Wierzyciel (czasem spod budki z piwem) nie jest orzecznikiem, nie jest uprawniony do wydawania
tytułów wykonawczych, nie może narzucić sądowi wykonanie egzekucji za pomocą dowolnego
sposobu. Wskazany przez wierzyciela sposób egzekucji musi być właściwy dla danego rodzaju
egzekucji. Czynność zastępowalna nie może być egzekwowana reliktowym przepisem, w wyjątkowych
wypadkach stosowanym tylko do egzekucji czynności niezastępowalnych. Kłania się art. 5 k.c., art. 6
k.p.c., zakaz stosowania tortur itd.

To są niczym nieuzasadnione represje, gorsze od stalinowskich zbrodni, popełniane wspólnie i w
porozumieniu przez korporację prawniczą. Szkodzą całej mojej rodzinie i godzą w autorytet państwa
polskiego (władzy prokuratorsko sądowniczej). Są to uporczywe nękania, wymuszenia rozbójnicze,
obstrukcyjne działania w celu upokarzania mnie i powolnej eksterminacji mojej rodziny. Jeśli macie
kaprys, to wsadźcie mnie do więzienia jak Maksymiliana Kolbe, ale nie torturujcie dożywotnio.
Powołując się na słowa Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, żądam odwołania pani Bożeny
Góreckiej z funkcji Prokuratora, ponieważ nie radzi sobie w zawodzie i szkodzi demokratycznemu
państwu prawnemu, urzeczywistniającemu zasady sprawiedliwości społecznej i autorytetowi
Prokuratury Krajowej.
Jelenia Góra, dnia 29 listopada 2017 r.
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Grzegorz Niedźwiecki
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Jelenia Góra, dnia 29 listopada 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Stanowisko

Dotyczy: Sąd Rejonowy w Złotoryi II Wydział Karny, sygn. akt II Kp 276/17

Postanowienie Sądu Rejonowego w Złotoryi z dnia 23 listopada 2017 r. jest
bezpodstawne. Złożyłem w dniu 30 października 2017 r. wniosek o odwołanie
posiedzenia z dnia 23 listopada 2017 r. i zawieszenia postępowania II Kp 276/17
oraz wysłanie wniosku do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia
prawnego: czy świadczenie niepieniężne tytułu wykonawczego I C 1062/08
podlega egzekucji w trybie art. 1049 k.p.c., czy na podstawie art. 1050 k.p.c.,
jako czynność niezstępowalna? Kwestia ta ma fundamentalne znaczenie w
sprawie zawiadomienia o przestępstwie uporczywego nękania mnie przez sędziów
jeleniogórskich i nadużycia władzy, a także odmowy wszycia śledztwa w tej sprawie
przez dyspozycyjnego prokuratora, sygn. akt 3 Ds. 210.2017.

Posiedzenie Sądu Rejonowego w Złotoryi II Wydział Karny nie mogło się odbyć
przed rozstrzygnięciem wniosku pokrzywdzonego w przedmiotowej sprawie.
Postanowienie jest bezpodstawne, bo zapadło na skróty, stronniczo, w oparciu o
niepełny materiał dowodowy. Tajemnicze postanowienie jest kuriozalne,
bezprzedmiotowe. Sekretarz sądowy przyznaje, że jestem POKRZYWDZONY, a
jednocześnie, że pozbawiono mnie możliwości obrony swych praw. Bez
fundamentu, nie można postawić dachu.
To nie ma nic wspólnego z prawem. Postanowienie SSR Michała Misiaka (wiem to z
wywiadu) jest gangsterską decyzją, jest współudziałem w stalinowskich represjach
mojej osoby i akceptacją ewidentnych wymuszeń rozbójniczych.
Sędzia Sądu Rejonowego w Złotoryi Michał Misiak dołączył do listy współczesnych
Marii Gurowskich Sand i Fajgi Mindla. Przyjdzie czas, że odpowie za niegodziwości.
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/
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Minister Sprawiedliwości,
Prokurator Generalny
I inni

Żądanie
I.

Żądam kategorycznie wyłączenia Policji jeleniogórskiej, funkcjonariuszy Prokuratury Rejonowej i
Okręgowej w Jeleniej Górze oraz Sądu Rejonowego i Okręgowego w Jeleniej Górze z prowadzenia
spraw związanych z moją osobą, bo są to zbrodniarze stalinowscy działający w zorganizowanej
grupie przestępczej. Minister Sprawiedliwości i Rzecznik Praw Obywatelskich również nie są święci,
ale mają okazję się zrehabilitować i przerwać tą patologię państwa w państwie 14. Tylko najgorszy
14

Państwo w państwie i układ zamknięty, to zbyt delikatne i nieadekwatne określenia

Zbrodniarze mają władzę. Zbrodniarze największego kalibru, bo popełniający zbrodnie w majestacie prawa.
Gangster to zawód i to można zrozumieć, ale sędzia, który ma być boginią sprawiedliwości, wzorem etyki i
moralności, uczciwym arbitrem, a jest gestapowcem, to największy łajdak, to bestia.

łotr potrafi jedenaście lat terroryzować Grzegorza Niedźwieckiego bez przyczyny, eksterminować
jego rodzinę i nie prowadzić spreparowanej egzekucji w myśl obowiązującego prawa, zgodnie z
uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06, w trybie art. 1049 k.p.c.
Każdy, kto będzie również głupa rżnął i akceptował te zbrodnie pokroju Marii Gurowskiej Sand i
Fajgi Mindla, dołączy do listy zbrodniarzy i kiedyś za to zapłaci. Jestem żywym człowiekiem i nie
życzę sobie próżnej komunikacji ze zbrodniarzami popełniającymi świadomie szereg przestępstw
na fundamencie fałszu intelektualnego Jarosława Staszkiewicza, dokonanego w oparciu o fałsz
materialny (k. 8 akt sprawy II K 467/07) Mieczysława Ligęzy. Funkcjonariusze organów ścigania
tuszują te przestępstwa i akceptują uporczywe nękanie oraz wymuszenia rozbójnicze. Udają
głupich, nie widzą krzywd i chcą żebym ich wyręczał. Są dwie możliwości takiej obstrukcji. Albo
funkcjonariusza są analfabetami (nie umieją odczytać tytułu wykonawczego I C 1062/08), albo
cynicznymi zbrodniarzami. Zwykła przekora i prawo pięści wskazują na to, że ten jałowy dialog
nigdy się nie skończy. To trzeba bezwarunkowo przerwać. To nie jest kryzys komunikacyjny i kryzys
legitymizacyjny. To jest bandytyzm. Są tu gwałcone fundamentalne prawa człowieka. Nawet
gestapo miało więcej etyki od socjopatów w togach. Ludzie ci, powinni siedzieć w więzieniu, a nie
osądzać innych. Gdybym nie miał racji, to byście mi założyli sprawę o znieważenie. Pokłosie
niczego jest opublikowane na blogu. Dalszy oportunizm zwiększy tylko wasze grzechy.
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/wymiar-niesprawiedliwosci/
http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/wymiar-niesprawiedliwosci/
II.

Żądam przeniesienia postępowania egzekucyjnego I Co 441/16 do Sądu Rejonowego w Ostródzie,
bo tam sędziowie stosują ustanowione, jednoznaczne, przedmiotowe prawo. Żądam wyłączenia
właściwości miejscowej, bo jeleniogórscy funkcjonariusze nie chcą pracować. Chcą dożywotnio
mnie gnębić. Funkcjonariusze jeleniogórscy powinni mnie przeprosić. Tu nie przestrzega się
żadnych reguł i nie ma zastosowania niezawisłość.

Jelenia Góra, dnia 21 listopada 2017 r.
PREZES

Trybunału Narodowego
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Sędziowie nie orzekają w oparciu o właściwe przepisy prawa, o fakty, o prawdę materialną i dowody, o ustalenia
faktyczne, tylko o dowolne, własne, stalinowskie prawo. Mogą sobie na to pozwolić, bo nie ma żadnej kontroli nad
nimi, wymiar sprawiedliwości i organy ścigania to zorganizowana grupa przestępcza, to terroryści.

*
Jelenia Góra, dnia 17 listopada 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
Ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Sygn. akt I C 3272/17
Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej
Górze
Sygn. akt I C 257/17

Cofam pozew cywilny przeciwko Prezesowi Sądu Okręgowego w
Jeleniej Górze
Cofam pozew, bo nie uznajecie faktów, przepisów prawa (odpowiedzialności deliktowej – art.
415 k.p.c.) i bezstronności. Przyklepujecie dowolnie własne decyzje kierując się swobodą orzeczeń i
negatywnym doświadczeniem życiowym. Orzekacie sami we własnej sprawie i wyrok już dawno zapadł,
w chwili wpłynięcia pozwu. Brzmiał by on – oddalenie pozwu i obciążenie powoda horrendalnymi
kosztami zastępstwa procesowego. Wampiryzm macie we krwi. Nikt was z tego nie rozlicza.
Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Wojciech Damaszko, jest hersztem zorganizowanej grupy
przestępczej, który zamiast wykonywać obowiązki służbowe i korzystać z art. 304 k.p.k., to tuszuje
przestępstwa. Nie odpowiada na proste, fundamentalne pytanie procesowe mające istotne znaczenie w
sprawie I Co 441/16, jakiemu trybowi egzekucyjnemu odpowiada w świetle obowiązującego prawa
czynność zastępowalna świadczenia niepieniężnego ujęta w tytule wykonawczym I C 1062/08.
Jego żołnierze z jednej strony uznają uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP
23/06, a jednocześnie orzekają w postępowaniu egzekucyjnym II Cz 675/17 (I Co 441/16) dwutorowo, w
niedopuszczalnym trybie art. 1050 k.p.c. Nie tłumaczą się dlaczego Sąd Rejonowy w Ostródzie (I Co
2801/12) i Sąd Okręgowy w Elblągu (I Cz 94/13) miał prawo oddalić wniosek wierzyciela o
przeprowadzenie egzekucji świadczenia niepieniężnego w trybie art. 1050 k.p.c., a dlaczego
nadużywają zasad autonomii dyspozycyjności wierzyciela FM „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze.
Wiedzą, że podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy (art. 776 k.p.c.) zaopatrzony w klauzulę
wykonalności, ale wyżej stawiają rzekome życzenia wierzyciela od orzecznika najwyższego.
Nie jesteście nawet mafią, bo mafia ma pewne zasady, by mnie zamknęła na pół roku i dała potem
spokój. Jesteście terrorystami, psychopatami, którzy nie uznają żadnego systemu wartości, żadnej
granicy etyki.

Bezpodstawnie i bez przyczyny eksterminujecie moją rodzinę psychicznie, fizycznie i ekonomicznie
jedenaście lat. Na jednej kartce papieru „filantropa”. Jesteście skorumpowani. Wydajecie wyroki za
pieniądze.
Zamknijcie mnie do więzienia na pół roku, jeśli macie taki kaprys i dajcie potem normalnie pracować na
rodzinę. Odciągniecie sobie koszty z mojej wypłaty. Nie zrobicie tego, bo by wam się pożywka
skończyła i wpadlibyście w delirium. Zdrowi na umyśle ludzie tak nie postępują.
Jesteście zbrodniarzami, krwiopijcami, pokroju Maria Gurowska Sand i Fajga Mindla, a nie
demokratycznymi sędziami, którzy rozstrzygają definitywnie sprawę.
Sędziowie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, jako terroryści bezpośrednio zaangażowani w tą
parodię prawa, nie mają prawa tej sprawy prowadzić.
PREZES
Trybunału Narodowego
z siedzibą w Jeleniej Górze

Grzegorz Niedźwiecki

*

Kłamiesz antyczłowieku.

Wojciech Damaszko
p.o. Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

Jak w każdym zakładzie pracy, jak w każdej rodzinie, jest głowa domu, która szefuje załogą, wydaje
kary i nagrody za wykonane zadania. Minister Sprawiedliwości wypowiedział się, że prezes sądu ponosi
pełną odpowiedzialność za podległych mu funkcjonariuszy, nie tylko administracyjną. Bez nadzoru,
byłaby w Polsce anarchiach. Samowola jest niemożliwa, zwłaszcza w demokracji.
Sędzia jest człowiekiem jak każdy inny i nie jest święty, popełnia takie same błędy jak każdy inny
człowiek. Jeśli powołujemy się na Konstytucję, to art. 32 mówi o równości wszystkich wobec prawa, co
należałoby stosować bezpośrednio. Sędzia podlega Konstytucji, ustawom 15 i regulaminom, ślubowaniu
15

Sędzia ma być pokornym sługą ustawy – Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro

"Sędzia nie jest tym, który podważa ustawę"
Minister odpowiadając na pytania dziennikarzy zaznaczył, że "rola sędziego, to rola człowieka, który pełni urząd w majestacie państwa, wydaje wyrok z
szacunkiem dla ustawy". - Sędzia, jak się mówi, jest pokornym sługą ustawy, a nie tym, kto tę ustawę podważa, wysadza w powietrze i kwestionuje jej
funkcjonowanie.
- Sędzia - pokorny sługa ustawy. Tak byłem uczony na studiach. I tak byli chyba uczeni ci, którzy dzisiaj wydają pewne oświadczenia, ale widać, że nauka
poszła w las - powiedział minister.
Zbigniew Ziobro
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/zbigniew-ziobro-apeluje-do-sedziow,768250.html
http://www.media.senior.pl/wiadomosci/Ziobro-sedzia-jest-pokornym-sluga-ustawy,1685214.html

„-Polacy muszą uwierzyć, że do sądów idzie się po sprawiedliwość i nie czeka się na nią latami.”

sędziowskiemu i zbiorowi zasad etyki zawodowej sędziów. Ma orzekać w oparciu o faktu, prawdę
materialną, przepisy i sumienie. Orzeka dowolnie.
Jak człowiek się powołuje na Konstytucję, to odsyłacie go z kwitkiem, powołując się na ustawy niższego
rzędu. Konstytucja jest nieważna z mocy prawa, bo wymagane prawem Zgromadzenie Narodowe jej nie
uchwaliło i wszelkie akty prawne wydane po dniu „wejścia w życie Konstytucji Kwaśniewskiej” są
nieważne. Również Pana „służba”.
http://trybunal-narodowy.pl/rozporzadzenie/
Wojciechu Damaszko,
jesteś przestępcą najgorszego kalibru, bo popełniającym przestępstwa w majestacie prawa i kiedyś za
to odpowiesz, jak odpowiedział Josef Fritzl. Jesteś przestępcą stalinowskim. Socjopatą. Tylko
zwyrodnialcy mogą dziesięć lat terroryzować człowieka za kartkę papieru Mieczysława Ligęzy. Nawet
pudru nie używacie. Dopuszczasz się profanacji prawa, niezawisłości i swobody orzeczeń. Nadużywasz
władzy i pieczątek. Pojęcie państwo w państwie to zbyt delikatne określenie w stosunku do tego,
dlaczego i jakimi metodami prowadzicie egzekucje wymodzonej czynności zastępowalnej. Jesteś
antyczłowieku zbrodniarzem, bo wydajesz wytyczne, do uprawomocniania oszustw sądowych. Jesteś
zbrodniarzem gorszym od bezpieki, bo eksterminujesz moją rodzinę karą śmierci odłożoną w czasie…
Nie życzę Ci źle, ale kiedyś staniesz przed prawdziwym sędzią. Popełniasz zbrodnie za pieniądze.
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/
Jelenia Góra, dnia 16 listopada 2017 r.
PREZES
Trybunału Narodowego
z siedzibą w Jeleniej Górze

Grzegorz Niedźwiecki
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Jelenia Góra, dnia 15 listopada 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Sąd Rejonowy w Złotoryi
II Wydział Karny
Dotyczy: Sygnatura akt II Kp 308/17

Zbigniew Ziobro, w: „Ziobro: Chcę zmieniać sądy”; „Fakt”, 28 września 2016, s. 3 – Załącznik 19

Wniosek o odwołanie rozprawy i zawieszenie postępowania
Wniosek o odwołanie rozprawy I zawieszenie postępowania w sprawie II Kp 276/17 ma
zastosowanie również do sprawy II Kp 308/17 Sądu Rejonowego w Złotoryi, bo jest to tożsama sprawa,
oparta o ten sam fundament, fałsz materialny (k. 8 akt sprawy II K 467/07), tytuł wykonawczy I C
1062/08 oraz nierzetelne podejście do wznowienia postępowania karnego oraz do wykładni prawa, czy
też popełniając błąd subsumcji w postępowaniu egzekucyjnym I Co 441/16.
Sąd Rejonowy w Złotoryi ma obowiązek wystąpić do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia
prawnego, czy część niematerialna tytuły wykonawczego I C 1062/08 (po sfingowanym procesie)
podlega egzekucji w trybie art. 1049 k.p.c., czy też w trybie art. 1050 k.p.c., rzekomo jako czynność
niezastępowalna.
Jest to fundamentalne sprawa, ma istotne znaczenie i nieuwzględnienie tego wniosku będzie poczytane
jako rozstrzygnięcie sprawy w oparciu o niepełny materiał dowodowy. Będzie współudziałem w
prześladowaniach Grzegorza Niedźwieckiego, poświadczeniu nieprawdy, niedopełnieniu obowiązków
służbowych i wymuszeniach rozbójniczych.
Tylko jednoznaczna wykładnia prawa w tej materii Sądu Najwyższego, pozwoli zakończyć tą trwającą
dziesięć lat parodię prawa (to jest najdelikatniejsze określenie), rozpoczętą fałszem intelektualnym
Jarosława Staszkiewicza dokonanym w oparciu o wskazany wyżej fałsz materialny. Pozwoli definitywnie
rozstrzygnąć sądowy problem i zaprzestanie uporczywie nękać pokrzywdzonego Grzegorza
Niedźwieckiego, również fikcją ustaleń przez SSO Klarę łukaszewską w postępowaniu VI Ko 66/15
stawiającą umyślnie poza rozprawą kontrę ekspertyzie biegłego sądowego.
Sąd Rejonowy w Złotoryi nie jest bezstronny, orzekał i to stronniczo w tej materii (SSR Jacek Kielar,
również ZPR Tomasz Łoziński) i skoro jeleniogórscy sędziowie szablonowo wyznaczają Sąd Rejonowy
w Złotoryi do rozstrzygnięcia zażalenia na odmowę wszczęcia śledztwa, to tym razem tenże Sąd musi
wykazać obiektywność, rzetelność i bezstronność, zrzucając choćby z siebie odpowiedzialność na
przyporządkowanie egzekucji do właściwego trybu egzekucyjnego, konkretnego, ustanowionego
przepisu prawa. Prawo nie jest dla sędziów, tylko dla wszystkich stron w nim uczestniczącym i jasność
decyzji musi być oczywista.
Zaniechanie koneksyjnych prokuratorów wszczęcia śledztwa wobec nieetycznych sędziów, nie jest
usprawiedliwieniem i legitymizowaniem dowolnych decyzji. Sąd orzeka w oparciu o fakty, przepisy i
sumienie. Tego niestety zabrakło.
W związku z powyższym Wnoszę o odwołanie rozprawy wyznaczonej na dzień 6 grudnia 2017
r., zawieszenie postępowania II Kp 308/17 i skierowanie wniosku do Sądu Najwyższego o
rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego, któremu trybowi egzekucyjnemu podlega pkt. I. tytułu
wykonawczego I C 1062/08, aby Sąd Rejonowy w Złotoryi uniknął zarzutu współudziału, w delikatnie
mówiąc – błędzie subsumcji. W przypadku odmowy, wnoszę o wyłączenie wszystkich sędziów Sądu
Rejonowego w Złotoryi z kontynuowania pokłosia wyroku karnego II K 467/07 bez przyczyny.
Grzegorz Niedźwiecki
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Grzegorz Niedźwiecki
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Sąd Rejonowy w Złotoryi
II Wydział Karny
Dotyczy: Sygnatura akt II Kp 276/17
Szanowni Państwo,
Orzeczenie w sprawie I C 1062/08 Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze jest tytułem wykonawczym, w
oparciu o które toczy się właśnie problemowe, wadliwe postępowanie egzekucyjne I Co 441/16, a które
to sąd drugiej instancji, stronniczo utrzymał w mocy postanowieniem z dnia 28 września 2017 r., sygn.
akt II Cz 675/17. Pojęcie sąd jest niewłaściwe, bo orzekają ludzie, sędziowie.
Złożyłem zawiadomienie o przestępstwie SSO: (Sylwia Bańka-Mrozewska, Beata Glazar, Alicja
Izydorczyk), które wypaczyły niezawisłość sędziowską i swobodę orzeczeń, uchwałę Sądu
Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06 oraz zignorowały postanowienie z
uzasadnieniem Sądu Okręgowego w Elblągu z 2013-02-28 - I Cz 94/13 z Portalu Orzeczeń Sądów
Powszechnych, które zajęły jednoznaczne stanowisko w sprawie możliwości prowadzenia egzekucji
świadczeń niepieniężnych w jednie słusznym trybie art. 1049 k.p.c. i obowiązku oddalenia wniosku
wierzyciela w przypadku wskazania niewłaściwego trybu egzekucyjnego, sporadycznie stosowanego do
egzekucji czynności niezastępowalnych. Pomyliły wniosek wierzyciela z zasadami dyspozycyjności i
tytułem wykonawczym, który jest jedyną podstawą egzekucji. To nie była pomyłka, tylko świadome,
umyślne zamknięcie mi drogi do obrony, poprzez uprawomocnienie parodii prawa.
Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze (dyspozycyjny prokurator), odmówiła wszczęcia śledztwa (w
sprawie II Cz 675/17 pokłosia I C 1062/08), mimo iż poniosłem oczywistą, horrendalną szkodę.
Sąd Rejonowy w Złotoryi zastał wskazany przez sędziów jeleniogórskich (którzy robiąc dobrą minę do
złej gry, wyłączyli się z rozpatrzenia zażalenia Grzegorza Niedźwieckiego) do rozpatrzenia zażaleń na
postanowienia nieobiektywnych prokuratorów.
Żądam odwołania rozprawy wyznaczonej na dzień 23 listopada 2017 r., zawieszenia postępowania II
Kp 276/17 i przesłania wniosku do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego, które
ma fundamentalne znaczenie w sprawie:


Czy część niematerialna tytułu wykonawczego I C 1062/08 może być rozpatrywana
wyłącznie w trybie art. 1049 k.p.c.?

Sąd Rejonowy w Złotoryi nie może uchylić się od spełnienia mojego żądania, bo bez tej wykładni nie
będzie mógł rzetelnie, obiektywnie i bezstronnie orzec w przedmiotowej sprawie. Żądam poważnego
potraktowania służby i życia ludzkiego.
Grzegorz Niedźwiecki
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Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

Wniosek
Niniejszym wnoszę o:
1. stwierdzenie nieważności postępowania II Cz 675/17 Sądu Okręgowego w
Jeleniej Górze oraz I Co 441/16 Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze na
podstawie z art. 379 pkt. 1) i 5) k.p.c.
w drugiej kolejności
2. wznowienie postępowania cywilnego na podstawie art. 403 § 2 k.p.c.

Uzasadnienie
Ad1.
Postępowanie II Cz 675/17 SO, w związku z I Co 441/16 SR jest w świetle prawa
bezpodstawne, ponieważ wierzyciel przerwał na przestrzeni 1.02.2010 – 18.01.2013.
dokonanie czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania
egzekucyjnego I Co 3259/08 i egzekucję facare tytułu wykonawczego I C 1062/08
należało umorzyć w całości z urzędu na podstawie art. 824 § 1 pkt. 4) k.p.c. Droga
sądowa rozpatrzenia ponownego wniosku wierzyciela była niedopuszczalna.
Ponadto strona została pozbawiona możności obrony swych praw nadużyciem prawa
podmiotowego i przeoczeniem w postępowaniu egzekucyjnym postanowienia z
uzasadnieniem Sądu Okręgowego w Elblągu z 2013-02-28 - I Cz 94/13 z Portalu
Orzeczeń Sądów Powszechnych, oddalającego zażalenie wierzyciela na oddalenie
przez Sąd Rejonowy w Ostródzie wniosku wierzyciela o przeprowadzenie egzekucji

świadczenia niepieniężnego w trybie art. 1050 k.p.c. (vide SN III CZP 23/06 –
jedynym i właściwym sposobem egzekucji czynności zastępowalnej jest
przepis art. 1049 k.p.c.). Dowolne orzekanie i umyślne uprawomocniania wadliwego
postanowienia jest rażącym naruszeniem prawa do obrony we wszystkich stadiach
postępowania.

Ad2.
W przypadku innej interpretacji wskazanych przepisów w pkt. 1, bądź przeoczenia
istotnych orzeczeń, wnoszę o wznowienie postępowania cywilnego na podstawie art.
403 § 2 k.p.c., w związku z wykryciem nowego orzeczenia, dotyczącego tego
samego stosunku prawnego, który ma wpływ na wynik sprawy.

*
Jelenia Góra, dnia 31 października 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Dotyczy: sygn. akt II S 22/17

W załączeniu dodatkowy załącznik potwierdzający zasadność wyłączenia wszystkich
sędziów Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z postępowania o przewlekłość
postępowania I Co 441/16 w sprawie II S 22/17, sygn. akt VI Ko 86/17, albowiem to
nie jest problem przedmiotu tylko podmiotu, czyli ludzi uporczywie nękających mnie i
wymuszeń rozbójniczych.
Proszę zapytać sędziów Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, czy nie uczestniczyli w
parodii prawa wedle wskazanych sygnatur – wokół I C 1062/08 lub nie znają sędziów
w nich uczestniczących. Z całą pewnością należy tu zastosować synonim art. 41 § 1
k.p.k. i art. 43 k.p.k..

Jak myślicie?
Jarek Staszkiewicz nie mógł wydać orzeczenia na pierwszym posiedzeniu II K
467/07 (nie dlatego, że był asesorem), wiedział, że w akcie oskarżenia Mieczysława

Ligęzy z dnia 31 maja 2007 r. jest fałsz materialny. Szukał więc rok czasu dowodu
cyfrowego (w sprawie prywatnej z urzędu – bez wniosku oskarżyciela), nie znalazł
nawet zrzutu ekranu z bloga Grzegorza Niedźwieckiego, ale symbolicznie skazał w
dniu 6 maja 2008 r. z art. 212 § 2 k.k. Zmielił przy okazji ostatni protokół z rozprawy
głównej, w którym były oświadczenia stron o zrzeczeniu się nawiązki i o
uniewinnienie na podstawie In dubio pro reo (art. 5 § 2 k.k.). Symbolicznie,
usypiająco, bo udupienie „frajera” miało przyjść później. Za to awansował na
Przewodniczącego II Wydziału Karnego. Kto ma go teraz oskarżyć. Żona, która jest
sędziną w tym samym biznesie?
Jak myślicie?
Junona Gajewska zapomniała podać podstawę prawną w wyroku zaocznym I C
1062/08 z dnia 3 września 2008 r. o naruszenie dóbr osobistych Firmy
Motoryzacyjnej „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, który miał być tym solidnym
batem na „frajera”? Przez przypadek wyszła poza ramy wyroku karnego II K 467/07 i
dołożyła „tożsame zniesławienie” na portalu Jelonka.com? Wiedziała, że Jarek
Staszkiewicz dał ciała i poświadczył nieprawdę, więc dołożyła jakiś skan z
Jelonki.com (który nie był dowodem cyfrowym i którego nie poddano oględzinom
oraz nie pozwano administratora Jelonki – dogadano się z nimi). „Frajerem” miał być
Grzegorz Niedźwiecki. W tym kraju, szlachetni sędziowie przyjęli takie zasady, że
skazuje się „pieniaczy” nagminnie o zniesławienie, recydywistów za cokolwiek opinia publiczna to łyknie. A sianem się podzielimy. To, że to nie była nawet fikcja
doręczeń, tylko sfingowany proces i że Niedźwiecki nie mógł złożyć wniosku o
nieważność postępowania, a co dopiero o apelację (nomen omen w Sądzie Pracy JG
jest dowód pobytu za granicą Grzegorza Niedźwieckiego w tamtym czasie), to nie
nasz problem. W papierach wszystko gra, reketierka musi się udać.
Jak myślicie?
Klara Łukaszewska (Tomasz Skowron, Waldemar Masłowski) zgodnie z prawem
rozpatrzyła poza rozprawą dnia 23 czerwca 2015 r. wniosek o wznowienie
postępowania karnego II K 467/07 oparty o Propter nova (ekspertyzę biegłego
sądowego w zakresie informatyki i technologii internetowych BDW CONSULTING
Mariusza Czarneckiego z dnia 13 kwietnia 2015 r., podważającą jedyny dowód
oskarżyciela prywatnego k. 8 akt sprawy II K 467/07 i zasadność skazania Grzegorza
Niedźwieckiego o zniesławienie) w sprawie VI Ko 66/15? Mogła procesowo oddalić
wniosek o wznowienie w dniu 23 czerwca 2015 roku nie robiąc alternatywnej
ekspertyzy i podważając ją nieznanymi domniemaniami łysego sędziego? Czy to
swoboda orzeczeń, czy dowolność i negatywne doświadczenia życiowe? Gdzie w
tym wszystkim jest prawda materialna?
Jak myślicie?
Sylwia Bańka-Mrozewska (Beata Glazar, Alicja Izydorczyk) ma kłopoty czytania
ze zrozumieniem uchwały Sądu Najwyższego III CZP 23/06? Nie rozumie, że skoro

Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na
złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia,
podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c. i zawsze jest tylko jeden sposób
egzekucji, to nie można stosować niedopuszczalnego trybu art. 1050 k.p.c.,
przewidzianego
w
wyjątkowych
wypadkach
do
egzekucji
czynności
niezastępowalnych? Nie rozumie, że punkt drugi uchwały SN odnosił się do
przedmiotowego art. 1049 k.p.c. i że wniosek wierzyciela, to nie tytuł wykonawczy,
będący jedyną podstawą egzekucji? Nie rozumie, że związanie wnioskiem
wierzyciela co do wskazanego sposobu egzekucji jest tylko daniem wolnej ręki
oskarżycielom prywatnym, cywilnym, niemożnością narzucania własnej podstawy
prawnej? Ryzyko wskazania wadliwego sposobu ponosi strona, a sąd ma obowiązek
to ocenić formalnie i merytorycznie. Jeśli wskaże wadliwy (co nie jest takie pewne z
mego punktu widzenia – treść literalna wniosku z dnia 26 listopada 2015 r. brzmi jak
art. 1049 k.p.c.), to winien wniosek oddalić, jak uczynił to Sąd Rejonowy w Ostródzie
i Sąd Okręgowy w Elblągu – I Cz 94/13. Nie rozumie, że nie można wydać
orzeczenia uwzględniającego i jednocześnie oddalającego, tak jak nie można wydać
wyroku uniewinniającego i jednocześnie skazującego co do tożsamego przedmiotu.
Sędzia, który ma kłopoty z przedszkolnym myśleniem, powinien znaczki na poczcie
przyklejać, a nie decydować o losie całych rodzin. Jak myślicie. Ile i kiedy ta
barbarzyńska egzekucja jeszcze potrwa? Uprzedzam, was, że mnie nie złamiecie,
jak nie złamano generała Augusta Emila Fieldorfa. Bańka wydając we trójkę
dyspozycyjnych sędziów umyślne, dowolne postanowienie II Cz 675/17 w dniu 28
września 2017 r., kryła tylko nadużycia kolegów i koleżanek z postępowania I Co
3259/08 oraz całej braci parodystów.
Jak myślicie?
Dlaczego Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze (I C 727/17) i Prezes Sądu
Okręgowego w Jeleniej Górze Wojciech Damaszko (I C 257/17) nie chcą mi
odpowiedzieć jakiemu trybowi egzekucyjnemu podlega wykonanie części
niematerialnej tytułu wykonawczego I C 1062/08? Jestem nikim i nikt nie musi mnie
wtajemniczać w materię zasądzonych orzeczeń? Jestem nikim i nie mam prawa do
obrony? Otóż nie. Jasna (widniejąca zresztą w katalogu norm prawnych) informacja
procesowa, zwaliłaby tą całą machinę prześladowań. Zabrałaby narzędzia
socjopatom do gnębienia i upokarzania mnie. Tak nie powinni postępować sędziowie
w demokratycznym państwie prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości
społecznej. Mam prawo wiedzieć, czy orzeczone zobowiązanie jest czynnością
zastępowalną i podlega egzekucji w trybie art. 1049 k.p.c., czy niezastępowalną
i podlega egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c. To Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
orzekał w tej materii i jest najbardziej władny to oznajmić.
Zadam pytanie.
Dlaczego nie chcecie wykonać egzekucji skoro są właściwe narzędzia? Dlaczego nie
chcecie dogodzić wierzycielowi, postawić w złym świetle „dłużnika”, zadbać o dobro

materialne i moralne organów państwa? Powiem wam dlaczego. Bo macie zadanie
gnębić mnie, upokorzyć i zmusić do zatwierdzenia waszych oszustw. Bo macie
polityczne i bezpieki wytyczne. Bo myślicie, że zorganizowana grupa przestępcza
jest tak solidna, że nikt się z klanu nie wyłamie i nawet jak w marginalnym stopniu
Niedźwiecki opublikuje prawdę, to władza wszystko może. Notabene notatki „Nie
kupujcie auta u Ligęzy” nie było na blogu Grzegorza Niedźwieckiego, a szereg
„zniesławień” funkcjonariuszy tam jest i nikt mi sprawy nie zakłada. Toż skoro za
kartkę papieru Ligęzy dowaliliście 29.100 zł grzywien, 180 dni (póki co) aresztu,
dziesięć lat tortur, to za takie maga „paszkwile”, to można mi dożywocie dać. Nie
można, bo nie wiadomo co ten amator prawa wyciągnie z rękawa…
Szanowni Państwo,
Gdzie w tym wszystkim jest zwykła przyzwoitość?
Myślicie, że nie ruszy tej parodii Departament Postępowania Sądowego lub nie
znajdzie się odważny adwokat? A może myślicie, że sędziowie Sądu Najwyższego
zrobią wymyk i nie utożsamią się ze swoją uchwałą III CZP 23/06? Myślę, że nie
wszyscy mają takie krzywe myślenie jak wy….

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/

Tu nikt z sędziów okręgu jeleniogórskiego orzekać zarówno w kwestii przewlekłości
jak i całym przedmiocie sprawy nie może. To, czy ten układ jest tak nieelegancki
dalej, to się okaże.

Jelenia Góra, dnia 31 października 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

Załączniki:
1. Postanowienie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 26 października
2017 r., sygn. akt VI Ko 86/17, w sprawie wyłączenia wszystkich sędziów
Sądu Rejonowego w jeleniej Górze z powodu uzasadnionej wątpliwości co do
ich bezstronności w danej sprawie.
2. Dowód naruszenia przez sąd zasad dyspozycyjności przy rozpoznaniu
wniosku wierzyciela z dnia 26 listopada 2015 r., błąd subsumcji (wskazanie z
urzędu i to niewłaściwego przepisu prawnego).
3. Naruszenie przepisów prawa procesowego art. 1049 k.p.c. w zw. z art. 1050
k.p.c.

4. Oszustwa sądowe – podpieranie się przez sąd wadliwym orzeczeniem z
umorzonej sprawy I Co 3259/08 i mylne odczytanie ponownego wniosku
wierzyciela, zrewitalizowanego na I Co 441/16.

*

Oszustwa sądowe
Ale jaja,
Radca prawny Dominik Kubacki, w imieniu wierzyciela Firmy Motoryzacyjnej „Ligęza”
Spółka z o.o. w Jeleniej Górze, złożył do Sądu Rejonowego Wydział I Cywilny w
Jeleniej Górze, wniosek z dnia 26 listopada 2015 r. o ponowne wezwanie dłużnika do
wykonania czynności, w trybie art. 1049 k.p.c.
Sędziowie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze w dniu 05-05-2017 oraz Sądu
Okręgowego w Jeleniej Górze w dniu 28-06-2017, wbrew zasadzie dyspozycyjności
(stanowiącej atrybut autonomii praw prywatnych), rozpatrzyli wniosek wierzyciela w
trybie art. 1050 k.p.c. jako czynność niezastępowalna, bo coś tam kiedyś miało
miejsce.
Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06:
1. Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na
złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia,
podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c.
2. Sąd jako organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela co do
wskazanego sposobu egzekucji.

Nie wiem czy wierzyciel złożył zażalenie na postanowienia sądów jeleniogórskich w
sprawie I Co 441/16, łamiące jeden z fundamentów demokratycznego procesu
cywilnego (a powinien), ale ja złożyłem zażalenia w interesie wierzyciela,
przytaczając Postanowienie Sądu Okręgowego w Elblągu I Wydział Cywilny, sygn.
akt I Cz 94/13, oddalające zażalenie wierzyciela oczekujące przeprowadzenia
bliźniaczej egzekucji w trybie art. 1050 k.p.c.
Niestety sędziowie jeleniogórscy nie kierują się prawdą materialną i literą prawa,
orzecznictwem ujętym w katalogu norm prawnych, tylko własnymi stanowiskami.
Uprawomocniają oszustwa sądowe.
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/

Teraz będą mieli pierepałki z zarzutem bezpodstawnego aresztu…

Jelenia Góra, dnia 8 listopada 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

*
Prezes SO Wojciech Damaszko
Przewodniczący Wydziału II Cywilnego Odwoławczego Piotr
Gregier

Szanowni Państwo,
Po pierwsze to nie sąd, tylko nieeleganccy funkcjonariusze znajdują to co chcą i nie
znajdują tego co jest.
Przestępca orzekł egzekucję i zastosował gangsterskie metody realizacji tej
egzekucji, nie podważając uchwały SN III CZP 23/06 i nie wyjaśniając czym się
kierował, jakim przepisem obowiązującego prawa oddalił zażalenie i dlaczego
czynność zastępowalną traktuje jako czynność niezastępowalną.
Będę wdzięczny za wskazanie mi uzasadnienia do błędnego zinterpretowania
wniosku wierzyciela z dnia 26 listopada 2015 r. (który literalnie brzmi jak art. 1049
k.p.c.) i do podpierania się pierwotnym wnioskiem wierzyciela o wszczęcie egzekucji
(I Co 3259/08), które to postępowanie jest prawomocnie umorzone i nie ma związku
z toczącym się postępowaniem I Co 441/16. Skoro nie miało związku do
przewlekłości postępowania egzekucyjnego, to nie może mieć też związku z
toczącym się nowym postępowaniem. Niezależnie od tego, tamto postępowanie,
tamten wniosek wierzyciela (podparty art. 1050 k.p.c.) należało oddalić (vide uchwała
SN III CZP 23/06 i orzecznictwo Sądu Okręgowego w Elblągu – I Cz 94/13). Zamiast
przeprosić, to brniecie w błędy.
Będę wdzięczny za wskazanie mi uzasadnienia stosowania duopolu „jestem za,
jednocześnie przeciw” i podania podstawy prawnej pozwalającej na dowolne,
sprzeczne z art. 7 i 32 konstytucji, olewanie sobie faktów. Dopóki nie wskażecie mi
prawnego uzasadnienia do podjęcia cyrkowego postanowienia II Cz 675/17, dopóty
mój wniosek o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego jest uzasadniony. Jeśli nie

macie wątpliwości, to proszę to zinterpretować, ale na poziomie wyższym nić
pacjentów w Tworkach.
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/
Art. 390. Przedstawienie zagadnienia prawnego do rozstrzygnięcia Sądowi
Najwyższemu
Dz.U.2016.0.1822 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania
cywilnego
§ 1. Jeżeli przy rozpoznawaniu apelacji powstanie zagadnienie prawne budzące
poważne wątpliwości, sąd może przedstawić to zagadnienie do rozstrzygnięcia
Sądowi Najwyższemu, odraczając rozpoznanie sprawy. Sąd Najwyższy władny jest
przejąć sprawę do rozpoznania albo przekazać zagadnienie do rozstrzygnięcia
powiększonemu składowi tego Sądu.
§ 2. Uchwała Sądu Najwyższego rozstrzygająca zagadnienie prawne wiąże w danej
sprawie.

Wasze samowolne decyzje nie mają żadnej wartości i nie są dla cywilizowanego
świata wiążące. Wy wiecie kim jesteście. Zrobiliście przekręt procesowy, licząc na en
bloc i moją niemoc.
Jelenia Góra, dnia 7 listopada 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

*

Jelenia Góra, dnia 2 listopada 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki
Ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra
Wojciech Damaszko – Prezes Sądu Okręgowego w
Jeleniej Górze
Ministerstwo Sprawiedliwości
Orzeczeń i Probacji
I inni

–

Departament

Stanowisko

Dziękując serdecznie Departamentowi Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwa
Sprawiedliwości (V-054-165/17) za interwencję, uściślam zagadnienie prawne i żądam udzielenia na nie
jednoznacznej odpowiedzi przez Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze wszystkim stronom.
Na podstawie m.in. art. 3 k.p.c., art. 5 k.p.c., art. 6 k.p.c., w zw. z art. 776 k.p.c., art. 5 k.c., art. 7 i 42
konstytucji:
żądam kategorycznie udzielenia mi informacji procesowej:
1. Czy

świadczenie

niepieniężne

tytułu

wykonawczego

I

C

1062/08 jest czynnością zastępowalną i podlega egzekucji na
podstawie art. 1049 k.p.c., czy czynnością niezastępowalną i
podlega egzekucji na podstawie art. 1050 k.p.c.?
Do konkretnego świadczenia zawsze właściwy jest tylko jeden sposób egzekucji.
Art. 776 k.p.c.
Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w
klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Sąd nie może dowolnie orzekać, tylko w oparciu o oczywiste fakty i konkretne przepisy. Nie mam
adwokata (nie on zresztą rozstrzyga) i ta jasność sytuacji mi się należy.
Prezes Sądu Okręgowego nie może robić żadnych uników, zasłaniać się niezawisłością, czy tajnością.
Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze ma obowiązek prawny, służebny i wynikający z ludzkiej
przyzwoitości uświadomić mnie w materii sprawy I Co 441/16 (I C 1062/08), której jestem stroną.
Prawo pokrzywdzonego do informacji procesowej (Justyna Żylińska)
Subsumpcja (subsumcja) – przyporządkowanie (podciągnięcie) stanu faktycznego pod ogólną normę
(regułę) prawną. Norma ta może zostać derywowana z należycie zinterpretowanego (poddanego
wykładni) przepisu prawa lub precedensu (tzw. ratio decidendi) albo prawa zwyczajowego. W wyniku
subsumpcji z normy ogólnej (generalno-abstrakcyjnej) tworzy się normę jednostkową (indywidualnokonkretną). Proces subsumpcji zwany jest też czasem kwalifikacją prawną; a ona sama odbywać ma się
drogą wykorzystania koncepcji sylogizmu prawnego.
Jeżeli Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze ma wątpliwości jak stanowi prawo o tej kwestii, to ma
obowiązek zwrócić się z wnioskiem do Sądu Najwyższego, aby rozstrzygnął to zagadnienie. Ja z
pewnością mam różne obowiązki, ale mam też i prawa. Prawo do wiedzy i do świadomości.

Przerwanie zaniechania spowoduje bezprzedmiotowość pozwu cywilnego przeciwko Wojciechowi
Damaszko – Prezesowi Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze (I C 3272/17), więc leży to w interesie
funkcjonariusza16.
Art. 5. Nadużycie prawa podmiotowego
Dz.U.2017.0.459 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym
przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie
uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.
Art. 6. Zasada szybkości postępowania
Dz.U.2016.0.1822 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
§ 1. Sąd powinien przeciwdziałać przewlekaniu postępowania i dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie
nastąpiło na pierwszym posiedzeniu, jeżeli jest to możliwe bez szkody dla wyjaśnienia sprawy.
§ 2. Strony i uczestnicy postępowania obowiązani są przytaczać wszystkie okoliczności faktyczne i
dowody bez zwłoki, aby postępowanie mogło być przeprowadzone sprawnie i szybko.
Art. 2. Zasada demokratycznego państwa prawnego
Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady
sprawiedliwości społecznej.
Art. 7. Działanie organów państwa
Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Art. 32. Zasada równości obywatela wobec prawa
Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
16

Pozwu nie złożyłem przeciwko Skarbowi Państwa – Prezesowi Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, tylko
przeciwko osobie fizycznej Wojciechowi Damaszka w związku z zaniechaniem działań jako Prezes Sądu
Okręgowego w Jeleniej Górze, więc zarzut braku legitymacji procesowej biernej po stronie pozwanego nie
wchodzi w rachubę, nie ma tu zastosowania.

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze
publiczne.
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z
jakiejkolwiek przyczyny.

Art. 40. Zasada zakazu tortur
Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i
karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych.

Art. 66. ślubowanie sędziego
Dz.U.2016.0.2062 t.j. - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Przy powołaniu sędzia składa ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej według
następującej roty: "Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie
Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie,
sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia,
dochować tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i
uczciwości."; składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot: "Tak mi dopomóż Bóg".

ZBIÓR ZASAD ETYKI ZAWODOWEJ SEDZIÓW
http://www.krs.pl/pl/dzialalnosc/zbior-zasad-etyki-zawodowej-sedziow/c,18,uchwaly/p,1/4582,uchwalanr-252017-krajowej-rady-sadownictwa-z-dnia-13-stycznia-2017-r

Artykuł 1. Powszechnej deklaracji praw człowieka:
Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni
rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa.

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/

Grzegorz Niedźwiecki

*
Jelenia Góra, dnia 31 października 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Dotyczy: sygn. akt II S 22/17
Braków formalnych wniosku o wyłączenie wszystkich urzędujących sędziów Sądu Okręgowego
w Jeleniej Górze od rozpoznania skargi na przewlekłość postępowania I Co 441/16 nie ma
Szanowni Państwo,
Dziesięć lat prowadzicie sfingowane postępowania (Junona Gajewska), wydajecie wyroki bez podstawy
prawnej I C 1062/08, który jest tytułem wykonawczym przedmiotowego sporu, wbrew art. 11 k.p.c. z
odmiennymi „ustaleniami” niż Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze.
Poza rozprawą odmawiacie wznowienia postępowania karnego II K 467/07 (VI Ko 66/15 - Klara
Łukaszewska i sp.), wyroku bez przyczyny (fałszu intelektualnego dokonanego w oparciu o fałsz
materialny – k. 8 akt sprawy karnej), który jest fundamentem stalinowskiego pokłosia bez przyczyny.
Oddalacie ekspertyzę biegłego sądowego w zakresie informatyki i technologii internetowych BDW
CONSULTING Mariusza Czarneckiego ze Szczecina z dnia 13 kwietnia 2015 r., nie przedstawiając
odmiennej ekspertyzy i wyżej stawiając tylko nieznane domniemania pozornego sędziego Jarosława
Staszkiewicza.
Prowadzicie egzekucję mimo przeszło półrocznego przestoju wierzyciela i to w oparciu o
niedopuszczalny tryb egzekucyjny art. 1050 k.p.c., który nie ma zastosowania do egzekucji czynności
zastępowalnych (uchwała SN III CZP 23/06), uprawomocniacie przestępstwa (Sylwia Bańka-Mrozewska
i sp.) metodą podzielenia stanowiska jestem za i jednocześnie przeciw (prawem niepiśmiennym), myląc
wniosek wierzyciela z tytułem wykonawczym. Nie oddalacie niezasadnego wniosku wierzyciela (lub nie
rozpatrujecie w prawidłowo wskazanym trybie), tak jak uczynił to Sąd Rejonowy w Ostródzie i Okręgowy
w Elblągu – I Cz 94/13.
Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Wojciech Damaszko odmawia mi udzielenia informacji
procesowej mającej istotne znaczenie w sprawie o przewlekłość, ograniczając mi samowolnie prawo do
obrony.
Od dziesięciu lat mataczycie, stosujecie obstrukcję, eksterminujecie moją rodzinę, hańbicie urząd
sędziego i godzicie w państwo polskie. Nie orzeczenia skorumpowanych funkcjonariuszy mają o tym
świadczyć (wszczęte są procedury skargowe i karne – może znajdą się normalni), tylko fakty.

To jest skrót parodii prawa, jaką uprawiacie od dziesięciu lat na jednej kartce papieru. W PRL miano
więcej szacunku do człowieka i do służebnej roli funkcjonariusza.
Art. 49. Wyłączenie sędziego na żądanie lub wniosek - iudex suspectus
Niezależnie od przyczyn wymienionych w art. 48 wyłączenie sędziego z mocy ustawy - iudex inhabilis,
sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że
mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie.

Proszę mi powiedzieć, który sędzia nie zna wskazanych funkcjonariuszy i czy nie zachodzi
prawdopodobieństwo podejrzeń o stronnicze orzekanie? Proszę podejść do tego tak, jak podeszliście
do sprawy sygn. akt VI Ko 81/17, wyłączając wszystkich sędziów Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z
powodu koleżeństwa.
Wy nie powinniście w ogóle w tej materii orzekać. Ta obstrukcyjna egzekucja, choć są narzędzia do
wykonania zadośćuczynienia, uporczywe nękanie, prawo pięści, chęć upokorzenia niewinnego
człowieka, a nie realizowania ustanowionego prawa, jest właśnie bezpodstawną, skandaliczną
przewlekłością postępowania egzekucyjnego.

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”

W załączeniu:
1.
2.
3.
4.

Sfingowany proces cywilny
Udaremnienie wznowienia postępowania karnego
Współczesne Marie Gurowskie Sand i Fajgi Mindla
Straty moralne i materialne w wyniku postępowań funkcjonariuszy prowadzonych przez
dziesięć lat
5. Obraza przepisów prawa procesowego art. 1049 k.p.c. w zw. z art. 1050 k.p.c.
6. Aktualna lista sędziów Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. Jeśli zrobicie roszadę, to „nowy”
sędzia powinien się sam wyłączyć, nikt nie może być sędzią w swojej sprawie (I C 1062/08, II
Cz 675/17 itd.).

W załączeniu dodatkowy załącznik potwierdzający zasadność wyłączenia wszystkich
sędziów Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z postępowania o przewlekłość
postępowania I Co 441/16 w prawie II S 22/17, albowiem to nie jest problem
przedmiotu tylko podmiotu, czyli ludzi uporczywie nękających mnie i wymuszeń
rozbójniczych.
---

Jak myślicie?
Jarek Staszkiewicz nie mógł wydać orzeczenia na pierwszym posiedzeniu II K
467/07 (nie dlatego, że był asesorem), wiedział, że w akcie oskarżenia Mieczysława
Ligęzy z dnia 31 maja 2007 r. jest fałsz materialny. Szukał więc rok czasu dowodu
cyfrowego (w sprawie prywatnej z urzędu – bez wniosku oskarżyciela), nie znalazł
nawet zrzutu ekranu z bloga Grzegorza Niedźwieckiego, ale symbolicznie skazał w
dniu 6 maja 2008 r. z art. 212 § 2 k.k. Zmielił przy okazji ostatni protokół z rozprawy
głównej, w którym były oświadczenia stron o zrzeczeniu się nawiązki i o
uniewinnienie na podstawie In dubio pro reo (art. 5 § 2 k.k.). Symbolicznie,
usypiająco, bo udupienie „frajera” miało przyjść później. Za to awansował na
Przewodniczącego II Wydziału Karnego. Kto ma go teraz oskarżyć. Żona, która jest
sędziną w tym samym biznesie?
Jak myślicie?
Junona Gajewska zapomniała podać podstawę prawną w wyroku zaocznym I C
1062/08 z dnia 3 września 2008 r. o naruszenie dóbr osobistych Firmy
Motoryzacyjnej „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, który miał być tym solidnym
batem na „frajera”? Przez przypadek wyszła poza ramy wyroku karnego II K 467/07 i
dołożyła „tożsame zniesławienie” na portalu Jelonka.com? Wiedziała, że Jarek
Staszkiewicz dał ciała i poświadczył nieprawdę, więc dołożyła jakiś skan z
Jelonki.com (który nie był dowodem cyfrowym i którego nie poddano oględzinom
oraz nie pozwano administratora Jelonki – dogadano się z nimi). „Frajerem” miał być
Grzegorz Niedźwiecki. W tym kraju, szlachetni sędziowie przyjęli takie zasady, że
skazuje się „pieniaczy” nagminnie o zniesławienie, recydywistów za cokolwiek opinia publiczna to łyknie. A sianem się podzielimy. To, że to nie była nawet fikcja
doręczeń, tylko sfingowany proces i że Niedźwiecki nie mógł złożyć wniosku o
nieważność postępowania, a co dopiero o apelację (nomen omen w Sądzie Pracy JG
jest dowód pobytu za granicą Grzegorza Niedźwieckiego w tamtym czasie), to nie
nasz problem. W papierach wszystko gra, reketierka musi się udać.
Jak myślicie?
Klara Łukaszewska zgodnie z prawem rozpatrzyła poza rozprawą wniosek o
wznowienie postępowania karnego II K 467/07 oparty o Propter nova (ekspertyzę
biegłego sądowego w zakresie informatyki i technologii internetowych BDW
CONSULTING Mariusza Czarneckiego z dnia 13 kwietnia 2015 r., podważającą
jedyny dowód oskarżyciela prywatnego k. 8 akt sprawy II K 467/07 i zasadność
skazania Grzegorza Niedźwieckiego o zniesławienie) w sprawie VI Ko 66/15? Mogła
procesowo oddalić wniosek o wznowienie w dniu 23 czerwca 2015 roku nie robiąc
alternatywnej ekspertyzy i podważając ją nieznanymi domniemaniami łysego
sędziego? Czy to swoboda orzeczeń, czy dowolność i negatywne doświadczenia
życiowe? Gdzie w tym wszystkim jest prawda materialna?
Jak myślicie?

Sylwia Bańka-Mrozewska ma kłopoty czytania ze zrozumieniem uchwały Sądu
Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r. III CZP 23/06? Nie rozumie, że skoro
Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na
złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia,
podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c. i zawsze jest tylko jeden sposób
egzekucji, to nie można stosować niedopuszczalnego przepisu art. 1050 k.p.c.,
przewidzianego tylko w wyjątkowych wypadkach do egzekucji czynności
niezastępowalnych? Nie rozumie, że punkt drugi uchwały SN odnosił się do
przedmiotowego art. 1049 k.p.c. i że wniosek wierzyciela, to nie tytuł wykonawczy,
będący jedyną podstawą egzekucji? Nie rozumie, że związanie wnioskiem
wierzyciela co do wskazanego sposobu egzekucji jest tylko daniem wolnej ręki
oskarżycielom prywatnym, cywilnym, niemożnością narzucania własnej podstawy
prawnej? Ryzyko wskazania wadliwego sposobu ponosi strona, a sąd ma obowiązek
to ocenić formalnie i merytorycznie. Jeśli wskaże wadliwy (co nie jest takie pewne z
mego punktu widzenia – treść literalna wniosku z dnia 26 listopada 2015 r. brzmi jak
art. 1049 k.p.c.), to winien wniosek oddalić, jak uczynił to Sąd Rejonowy w Ostródzie
i Sąd Okręgowy w Elblągu – I Cz 94/13. Nie rozumie, że nie można wydać
orzeczenia uwzględniającego i jednocześnie oddalającego, tak jak nie można wydać
wyroku uniewinniającego i jednocześnie skazującego co do tożsamego przedmiotu.
Sędzia, który ma kłopoty z przedszkolnym myśleniem, powinien znaczki na poczcie
przyklejać, a nie decydować o losie całych rodzin. Jak myślicie. Ile i kiedy ta
barbarzyńska egzekucja jeszcze potrwa? Uprzedzam, was, że mnie nie złamiecie,
jak nie złamano generała Augusta Emila Fieldorfa. Bańka wydając we trójkę
dyspozycyjnych sędziów umyślne, dowolne postanowienie II Cz 675/17 w dniu 28
września 2017 r., kryła tylko nadużycia kolegów i koleżanek z postępowania I Co
3259/08 oraz całej braci parodystów.
Jak myślicie?
Dlaczego Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze i Prezes Sądu Okręgowego w
Jeleniej Górze Wojciech Damaszko nie chcą mi odpowiedzieć jakiemu trybowi
egzekucyjnemu podlega wykonanie części niematerialnej tytułu wykonawczego I C
1062/08? Jestem nikim i nikt nie musi mnie wtajemniczać w materię zasądzonych
orzeczeń? Jestem nikim i nie mam prawa do obrony? Otóż nie. Jasna (widniejąca
zresztą w katalogu norm prawnych) informacja procesowa, zwaliłaby tą całą machinę
prześladowań. Zabrałaby narzędzia socjopatom do gnębienia i upokarzania mnie.
Tak nie powinni postępować sędziowie w demokratycznym państwie prawnym,
urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Mam prawo wiedzieć, czy
orzeczone zobowiązanie jest czynnością zastępowalną i podlega egzekucji w
trybie art. 1049 k.p.c., czy niezastępowalną i podlega egzekucji w trybie art.
1050 k.p.c. To Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze orzekał w tej materii i jest najbardziej
władny to oznajmić.
Zadam pytanie.

Dlaczego nie chcecie wykonać egzekucji skoro są właściwe narzędzia? Dlaczego nie
chcecie dogodzić wierzycielowi, postawić w złym świetle „dłużnika”, zadbać o dobro
materialne i moralne organów państwa? Powiem wam dlaczego. Bo macie zadanie
gnębić mnie, upokorzyć i zmusić do zatwierdzenia waszych oszustw. Bo macie
polityczne i bezpieki wytyczne. Bo myślicie, że zorganizowana grupa przestępcza
jest tak solidna, że nikt się z klanu nie wyłamie i nawet jak w marginalnym stopniu
Niedźwiecki opublikuje prawdę, to władza wszystko może. Notabene notatki „Nie
kupujcie auta u Ligęzy” nie było na blogu Grzegorza Niedźwieckiego, a szereg
„zniesławień” funkcjonariuszy tam jest i nikt mi sprawy nie zakłada. Toż skoro za
kartkę papieru Ligęzy dowaliliście 29.100 zł grzywien, 180 dni (póki co) aresztu,
dziesięć lat tortur, to za takie maga „paszkwile”, to można mi dożywocie dać. Nie
można, bo nie wiadomo co ten amator prawa wyciągnie z rękawa…
Szanowni Państwo,
Gdzie w tym wszystkim jest zwykła przyzwoitość?
Myślicie, że nie ruszy tej parodii Departament Postępowania Sądowego lub nie
znajdzie się odważny adwokat? A może myślicie, że sędziowie Sądu Najwyższego
zrobią wymyk i nie utożsamią się ze swoją uchwałą III CZP 23/06? Myślę, że nie
wszyscy mają takie krzywe myślenie jak wy….

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/

Tu nikt z sędziów okręgu jeleniogórskiego orzekać zarówno w kwestii przewlekłości
jak i całym przedmiocie sprawy nie może. To, czy ten układ jest tak nieelegancki
dalej, to się okaże.

Jelenia Góra, dnia 31 października 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

*
Jelenia Góra, dnia 30 października 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Sąd Rejonowy w Złotoryi

II Wydział Karny
Dotyczy: Sygnatura akt II Kp 276/17

Wniosek o zawieszenie postępowania
Wnoszę o odwołanie rozprawy wyznaczonej na dzień 23 listopada 2017 r., zawieszenie
postępowania i skierowanie wniosku do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego,
któremu trybowi egzekucyjnemu podlega pkt. I. tytułu wykonawczego I C 1062/08, aby Sąd Rejonowy w
Złotoryi uniknął ewentualnego zarzutu współudziału, w delikatnie mówiąc – błędzie subsumcji.
Błąd subsumcji = zastosowaniu niewłaściwego przepisu bądź na niewłaściwe określenie zakresu
skutków prawnych wynikających z danego przepisu w konkretnym wypadku jak również na
zaprzeczeniu związku, jaki zachodzi między faktem ustalonym w procesie a normą prawną.
Przedmiotem sporu jest obraza przepisów prawa procesowego art. 1049 k.p.c. w zw. z art.
1050 k.p.c. w postępowaniu I Co 441/16 w zw. z I C 1062/08 i kwestię tą może rozstrzygnąć tylko
interpretacja Sądu Najwyższego, odpowiadając na następujące pytania:
1. Czy nałożony na dłużnika obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych wierzyciela,
polegający na zamieszczeniu odpowiedniej treści oświadczenia w prasie lub też umieszczeniu go w
innym miejscu (np. na tablicy ogłoszeń), stanowi tzw. czynność zastępowalną, egzekwowaną przy
zastosowaniu art. 1049 k.p.c., czy też podlega on, jako tzw. czynność niezastępowalna, egzekucji w
trybie określonym w art. 1050 k.p.c.?
2. Czy wskazany przez wierzyciela sposób egzekucji musi być właściwy dla danego rodzaju egzekucji,
a w związku z tym - w razie stwierdzenia, że nie zasadna jest egzekucja wedle sposobu oznaczonego
przez wierzyciela - sąd, działając jako organ egzekucyjny winien taki wniosek oddalić, czy też powinien
zastosować środki przymuszające przewidziane we właściwym przepisie, bez względu na treść wniosku
egzekucyjnego?

Zobowiązanie do zamieszczenia w środkach masowego komunikowania określonych przez sąd
przeprosin – zawarte w punkcie I. tytułu wykonawczego I C 1062/08 – zgodnie z uchwałą SN III CZP
23/06 jest czynnością zastępowalną, a nie czynnością niezastępowanlą. Sąd jeleniogórski zgadza się z
tym orzeczeniem i jest jednocześnie przeciw, więc jest dylemat prawny, zwłaszcza wobec braku
podania podstaw prawnych. W moim odczuciu jest to rozdwojenie jaźni. Sąd ma obowiązek
legitymizować swoje decyzje.
Postanowienie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze II Wydział Cywilny z dnia 28 września 2017 r., sygn.
akt II Cz 675/17, wydano z naruszeniem przepisów prawa procesowego art. 1049 k.p.c. w zw. z art.
1050 k.p.c. oraz nadużyciem prawa podmiotowego art. 5 k.c.

Sąd Rejonowy w Złotoryi winien rozpatrzyć sprawę w pełnym zakresie, wyjaśnić wszelkie okoliczności
mające istotne znaczenie w sprawie, aby nie zaszły przesłanki do oskarżenia o współudział w błędach
funkcjonariuszy jeleniogórskich. Proszę nie brać na siebie odpowiedzialności za błędy funkcjonariuszy
jeleniogórskich.

*
„Sąd orzeka w oparciu o trzy rzeczy: dowody, przepisy i sumienie. Zrozumienie
tego jest kluczem”.
Sędzia Wojciech Łączewski

Sędziowie nie orzekają w oparciu o fakty, prawdę materialną, zbiór zasad etyki
zawodowej, nawet ustanowione przez siebie prawo, tylko dowolnie, prywatnie, za
pieniądze i politycznie, gangstersko, reketiersko.
Nie dają ludziom prawa do obrony we wszystkich stadiach postępowania, nie uznają
zasady domniemania niewinności i In dubio pro reo. Grają z amatorami prawa w
szachy procesowe (choć to nie adekwatne określenie, bo szachy to gra królewska),
uprawomocniają zbrodnie i zamykają drogę ekonomicznie, wymogiem posiadania
adwokata (odważnego), terminami oraz fałszywą interpretacją. Nie walczą z ludźmi
merytorycznie tylko niszczą proceduralnie.
Wyrok karny II K 467/07 zapadł bez przyczyny, na bazie fałszu materialnego, z
naruszeniem zasady dyspozycyjności, był usypiający, lepem do represji cywilnych.
Wyrok cywilny I C 1062/08 zapadł wbrew art. 11 k.p.c. (w zasadzie bez podstawy
prawnej), po sfingowanym procesie. Był, jest narzędziem do bolszewickich represji i
to wbrew obowiązującym przepisom, sprzecznie z przepisami prawa.
Postępowanie egzekucyjne I Co 3259/08 prowadzone było z naruszeniem co
najmniej art. 1049 k.p.c. w zw. z art. 1050 k.p.c., art. 776 k.p.c. oraz art. 5 k.c.
Wniosek wierzyciela oparty na podstawie art. 1050 k.p.c. należało oddalić, tak jak
uczynił to Sąd Rejonowy w Ostródzie i wyższej instancji Okręgowy w Elblągu, bo
zgodnie z uchwałą SN III CZP 23/06, czynność określona w tytule wykonawczym jest
czynnością wyłącznie zastępowalną (co potwierdziły „jednocześnie” dyspozycyjne
sędziny SO). Zawsze jest tylko jeden tryb egzekucyjny właściwy dla przedmiotu
sprawy i on powinien zostać wskazany przez wierzyciela.
Postępowanie I Co 441/16 jest w świetle prawa bezpodstawne, ponieważ wierzyciel
przerwał na przestrzeni 1.02.2010 – 18.01.2013. dokonanie czynności potrzebnej do
dalszego prowadzenia postępowania egzekucyjnego i egzekucję tytułu
wykonawczego I C 1062/08 należało umorzyć w całości z urzędu na podstawie art.

824 § 1 pkt. 4) k.p.c. Albo się jest związanym obligatoryjnie wnioskiem wierzyciela,
albo „swobodnie” się do tego podchodzi. Sędziowie wyręczyli wierzyciela z jego
uprawnień, samowolnie kontynuowali egzekucję, represje.
Związanie sądu co do wskazanego sposobu egzekucji oznacza li tylko zasady
dyspozycyjności (kontradyktoryjności), niemożności narzucania przez sąd własnej
podstawy prawnej (co czynią w postępowaniu I Co 441/16, wbrew treści wniosku
wierzyciela). Sąd ma obowiązek ocenić wniosek formalnie i merytorycznie, podstawą
egzekucji jest tytuł wykonawczy (art. 776 k.p.c.) i wskazany przez wierzyciela
właściwy sposób egzekucji (Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 28 czerwca 2006 roku
odnosił się do art. 1049 k.p.c.). Tak materializuje się roszczenie.
Jeżeli zadaję pytanie procesowe Prezesowi Sądu Rejonowego, Prezesowi Sądu
Okręgowego w Jeleniej Górze, jakiemu trybowi egzekucyjnemu podlega tytuł
wykonawczy I C 1062/08, to winni mi na to pytanie odpowiedzieć (art. 3, 5 k.p.c., art.
4, 6 k.p.k., art. 42 konstytucji). Nie mam adwokata i chcę wiedzieć jaki kierunek
obrony należy przybrać. Sąd, to nie jest prywatny folwark ludzi ubranych w togi, tylko
organ wspólnoty i winien prowadzić merytoryczną komunikację oraz legitymizować
swoje decyzje.

Sędziowie jeleniogórscy wypaczyli uchwałę Sądu Najwyższego, sprzeniewierzyli się
niezawisłości, uprawiają samowolę, zwykły, cyniczny bandytyzm. Bo tak im pozwala
skorumpowane państwo w państwie. To są wymuszenia rozbójnicze, prawo pięści,
dożywotnia obstrukcja (art. 6 k.p.c. i 40 konstytucji się kłania).
Rzecznik Praw Obywatelskich, Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny nie
istnieją. To są funkcje polityczne, działające po którejś ze stron układu.
To są najohydniejsze zbrodnie w majestacie prawa. Najgorsze zbrodnie, bo czynią to
„ludzie”, powołani do czynienia sprawiedliwości, którzy powinni być wzorem etyki i
moralności.
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/

Jelenia Góra, dnia 27 października 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

*

Uprzejmie informuję, iż nie składam zażalenia od decyzji Doroty Witek z dnia 20
października 2017 r. w sprawie I C 1221/17, z prostej przyczyny. Mija się to z celem,
póki stosujecie gangsterskie prawo;
http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/wymiar-niesprawiedliwosci/
Nie dorośliście jeszcze do człowieczeństwa, mogę wam tylko współczuć.
Kłamstwo ma krótkie nogi, kiedyś wy będziecie córką Josefa Fritzla.
Życzę Dorocie Witek powrotu do zdrowia.

Jelenia Góra, dnia 26 października 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

*

Zasada dyspozycyjności
Sędziny jeleniogórskie mając rozdwojenie jaźni i problemy z logiką orzekły z jednej
strony w sprawie II Cz 675/17 (I Co 441/16), że forma głoszenia podlega egzekucji w
trybie art. 1049 k.p.c., a z drugiej strony, że w zakresie świadczeń niepieniężnych,
Sąd związany jest wnioskiem wierzyciele co do sposobu egzekucji.
Pomijając fakt nierozumienia prawa i nieumiejętność czytania ze zrozumieniem
orzeczeń z katalogu norm prawnych, że czym innym jest tytuł wykonawczy, jako
podstawa egzekucji (art. 776 k.p.c.), a czym innym zasada dyspozycyjności (i
kontradyktoryjności), to niedopuszczalne jest orzekanie jednocześnie, jestem za, a
zarazem przeciw.
Wątpliwości powstają dlatego, że w tym wypadku wierzyciel (i sąd – uchwała SN III
CZP 23/06) nie ma możliwości wyboru sposobu egzekucji, w odniesieniu bowiem do
konkretnego świadczenia w zasadzie zawsze właściwy jest tylko jeden sposób
egzekucji i on powinien zostać wskazany we wniosku (por. postanowienie Sądu
Najwyższego z dnia 20 grudnia 1988 r., III CRN 429/88, OSNCP 1991, nr 1, poz. 11).
W konsekwencji należy uznać, że granice działania organu egzekucyjnego
wyznaczane są treścią tytułu wykonawczego oraz wybranym przez wierzyciela
sposobem egzekucji. W ten sposób materializuje się roszczenie egzekucyjne,
wiążące sąd, podobnie jak roszczenie procesowe, którego jest refleksem.

Wracając jednak do zasady dyspozycyjności (i kontradyktoryjności), to skoro
sędziowie tak kurczowo trzymają się rozkazów wierzyciela, oskarżyciela prywatnego,
cywilnego, to dlaczego nie odrzucili ponownego wniosku wierzyciela z dnia 26
listopada 2015 r. sygnowanego I Co 3259/08, tylko wpłynęli z urzędu na zmianę jego
treści i po czteromiesięcznych targach przepisali sygn. akt na I Co 441/16.
Ponowny wniosek wierzyciela z dnia 26 listopada 2017 r. należało co najmniej
odrzucić, ponieważ nie spełniał kryteriów formalnych (postępowanie I Co 3259/08
było już prawomocnie umorzone). Podobnie należało postąpić z fundamentem tego
pokłosia, czyli prywatnym aktem oskarżenia Mieczysława Ligęzy z dnia 31 maja 2007
r., który zawierał fałsz materialny (k. 8 akt sprawy II K 467/07). Niestety najpierw
Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze zamiast cofnąć akt oskarżenia
oskarżycielowi prywatnemu do uzupełnienia, to dał asesorowi do rozpoznania pod
sygn. akt II K 467/07, a Jarosław Staszkiewicz bez wniosku oskarżyciela prywatnego
wystąpił z urzędu do portalu Onet.pl o wyciągnięcie z archiwum wiarygodnego
dowodu wykroczenia z art. 212 § 2 k.k. Nie otrzymał i nie znalazł, ale skazał.
Art. 337. Kontrola formalna aktu oskarżenia
Dz.U.2017.0.1904 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania
karnego
§ 1. Jeżeli akt oskarżenia nie odpowiada warunkom formalnym wymienionym w art.
119 elementy pisma procesowego, art. 332 elementy aktu oskarżenia, art. 333
dodatkowe elementy aktu oskarżenia lub art. 335 wniosek o skazanie bez
przeprowadzenia rozprawy, a także jeżeli nie zostały spełnione warunki wymienione
w art. 334 przesłanie aktu oskarżenia do sądu, prezes sądu zwraca go
oskarżycielowi w celu usunięcia braków w terminie 7 dni.
§ 1a. (uchylony)
§ 2. Na zarządzenie, o którym mowa w § 1, oskarżycielowi przysługuje zażalenie do
sądu właściwego do rozpoznania sprawy.
§ 3. Oskarżyciel publiczny, który nie wnosi zażalenia, jest obowiązany wnieść w
terminie wskazanym w § 1 poprawiony lub uzupełniony akt oskarżenia.
§ 4. (uchylony)

§ 277 Wstępna kontrola aktu oskarżenia
Dz.U.2014.0.259 t.j. - AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra
Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. - Regulamin urzędowania sądów
powszechnych

1. Przewodniczący wydziału w terminie 14 dni od wpłynięcia aktu oskarżenia
dokonuje wstępnej kontroli tego aktu w celu ustalenia, czy nie zachodzą braki
formalne bądź czy nie istnieje potrzeba skierowania sprawy na posiedzenie w celu
rozstrzygnięcia innych kwestii wskazanych w art. 339 przesłanki skierowania sprawy
na posiedzenie K.p.k.
2. Wstępna kontrola aktu oskarżenia powinna obejmować również sprawdzenie
przekazanych dowodów rzeczowych, zwłaszcza ich rodzaju i przydatności w sprawie,
oraz określenie sposobu i kosztów ich przechowywania.
3. Jeżeli w toku wstępnej kontroli aktu oskarżenia zostanie ustalony podmiot
spełniający warunki do zgłoszenia interwencji, przewodniczący wydziału zawiadamia
ten podmiot o przysługującym mu uprawnieniu, chyba że nie można ustalić jego
miejsca zamieszkania, pobytu lub siedziby.
4. Dokonując wstępnej kontroli aktu oskarżenia albo wniosku o ukaranie,
przewodniczący wydziału zarządza wpisanie do kontrolki spraw zagrożonych
przedawnieniem sygnatury każdej sprawy, w której termin ustania karalności czynu
jest krótszy niż 2 lata, z wyłączeniem spraw o wykroczenia i o wykroczenia
skarbowe.
5. Przewodniczący wydziału sprawdza zapisy w kontrolce spraw pilnych i w kontrolce
spraw zagrożonych przedawnieniem co najmniej raz w miesiącu, nadzoruje bieg
postępowania w sprawach objętych kontrolą i w miarę potrzeby wydaje stosowne
zarządzenia.

Zasada dyspozycyjności, prawo rozporządzania przez stronę przedmiotem
postępowania zostało naruszone już w postępowaniu I Co 3259/08 przez sąd i
a’kontradyktoryjnie przejęte. Postępowanie I Co 441/16 jest w świetle prawa
bezpodstawne, ponieważ wierzyciel przerwał na przestrzeni 1.02.2010 – 18.01.2013.
dokonanie czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania
egzekucyjnego i egzekucję tytułu wykonawczego I C 1062/08 należało umorzyć w
całości z urzędu na podstawie art. 824 § 1 pkt. 4) k.p.c. Albo się jest związanym
obligatoryjnie wnioskiem wierzyciela, albo „swobodnie” się do tego podchodzi.
Należy stwierdzić niezgodność z prawem postanowienia II Cz 675/15 w związku z
naruszeniem co najmniej art. 1049 k.p.c. w zw. z art. 1050 k.p.c., art. 776 k.p.c. oraz
art. 5 k.c.

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/

Bezstronni i obiektywni sędziwie tak nie powinni postępować.

Jelenia Góra, dnia 23 października 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

*
Jelenia Góra, dnia 19 października 2017 r.
Skarżący:
Grzegorz Niedźwiecki
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra
Sąd Najwyższy
Plac Karasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa
za pośrednictwem
Sądu Okręgowego w Jeleniej
Górze
Al. Wojska Polskiego 56
58-500 Jelenia Góra

Ponowna skarga
o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
Nie należę do kręgu osób zwolnionych z przymusowego zastępstwa
procesowego, treść art. 87 § 2 k.p.c. użyta w postanowieniu z dnia 11 października
2017 r. nie ma tu zastosowania.
We wnioskach skargi z dnia 9 października 2017 r. o stwierdzenie
niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, jako amator prawa i strona
pokrzywdzona, wnosiłem m.in. o przyznanie zastępstwa procesowego (użycie słowa
„z urzędu” świadczy o nieznajomości prawa i jest właśnie podstawą do uszanowania
mnie) bądź przekazanie skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Odrzucenie skargi postanowieniem II WSC 17/17 bez merytorycznego
rozpatrzenia wniosków było niezasadne i przedwczesne, a także obrazą
konstytucyjnych przepisów prawa do obrony we wszystkich stadiach postępowania
(art. 42).
Wobec powyższego wnoszę o ponowne rozpatrzenia skargi o stwierdzenie
niezgodności z prawem prawomocnego postanowienia II Cz 675/17 i potraktowanie
skargi z dnia 9 października 2017 r. jako uzasadnienie skargi z wykreśleniem słów „z
urzędu” jako błąd pisarski.
Państwo dziesięć lat dyskryminują mnie (obywatela) procesowo, a nie walczą
merytorycznie, materialnie. To jest umyślna kontynuacja prześladowań.

Grzegorz Niedźwiecki

*
Jelenia Góra, dnia 17 października 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki
PESEL 61072301251
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Sąd Najwyższy
za pośrednictwem
Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej
Górze

Wniosek
Wobec dylematu, braku odpowiedzi procesowej i wyjaśnienia w myśl art. 3 k.p.c. przez Prezesa
Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze jakiemu trybowi egzekucyjnemu w świetle obowiązujących
przepisów prawa podlega tytuł wykonawczy I C 1062/08 oraz w związku z wątpliwościami sędziów
jeleniogórskich co do rozumienia przepisów procesowych i orzekania dwuznacznie, w oparciu o prawo
niepisane i traktowanie wierzyciela jak orzecznika
Wnoszę o zwrócenie się na podstawie art. 390 k.p.c. do Sądu Najwyższego z zagadnieniem prawnym
w sprawie egzekucyjnej wierzyciela FM „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze przeciwko dłużnikowi
Grzegorzowi Niedźwieckiemu o egzekucję świadczeń niepieniężnych zasądzonych wyrokiem Sądu
Okręgowego z dnia 3 września 2008 r., aby rozstrzygnął w Izbie Cywilnej:

1. Czy nałożony na dłużnika obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych
wierzyciela, polegający na zamieszczeniu odpowiedniej treści oświadczenia w prasie lub też
umieszczeniu go w innym miejscu (np. na tablicy ogłoszeń), stanowi tzw. czynność
zastępowalną, egzekwowaną przy zastosowaniu art. 1049 k.p.c., czy też podlega on, jako tzw.
czynność niezastępowalna, egzekucji w trybie określonym w art. 1050 k.p.c.?
2. Czy sąd, działając jako organ egzekucyjny, jest związany w myśl art. 776 k.p.c. tytułem
wykonawczym jako podstawą egzekucji, czy wnioskiem wierzyciela złożonym dnia 8 grudnia
2015 roku?
3. Czy sąd, działając jako organ egzekucyjny, jest związany wnioskiem wierzyciela co do
wskazanego w nim sposobu egzekucji świadczenia niepieniężnego, a w związku z tym - w razie
stwierdzenia, że nie zasadna jest egzekucja wedle sposobu oznaczonego przez wierzyciela winien taki wniosek oddalić, czy też powinien zastosować środki przymuszające przewidziane
we właściwym przepisie, bez względu na treść wniosku egzekucyjnego?
4. Czy wskazany przez wierzyciela sposób egzekucji musi być właściwy dla danego rodzaju
egzekucji?
Informacja ta ma istotne znaczenie w postępowaniu egzekucyjnym I Co 441/16, a jako strona, osoba
pokrzywdzona, mam prawo do merytorycznej wiedzy i do realnej obrony we wszystkich stadiach
postępowania.
http://www.annarakowska.pl/post/komentarz-do-art-42-konstytucji-rp-24/
Art. 2. Konstytucji. Zasada demokratycznego państwa prawnego
Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady
sprawiedliwości społecznej.
Art. 7. Konstytucji. Działanie organów państwa
Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

*
Jelenia Góra, dnia 17 października 2017 r.
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
I Wydział Cywilny
Wnioskodawca: Grzegorz Niedźwiecki 61072301251
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra
Pozwany: Wojciech Damaszko - Prezes Sądu Okręgowego w
Jeleniej Górze, Al. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra

Wartość przedmiotu sporu: 600 zł
(słownie sześćset złotych)
Dotyczy: sygn. akt I C 1221/17

Stanowisko

W związku z wezwaniem z dnia 11 października 2017 r. do uzupełnienia braków formalnych
zażalenia, uprzejmie informuję, co następuje.

Wezwanie jest bezpodstawne. Pozew cywilny z dnia 11 sierpnia 2017 r. złożony został przeciwko
osobie fizycznej Wojciechowi Damaszko w związku z czynnością Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej
Górze, a w zasadzie zaniechaniem czynności, a nie przeciwko Skarbowi Państwa 17.
Wnoszę o wyłączenie wszystkich sędziów Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze na podstawie art. 49
k.p.c., ponieważ istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do
bezstronności sędziego w danej sprawie. Sędziowie mogą wyłączyć się sami, tak jak orzeczono w
postanowieniu z dnia 9 października 2017 r., sygn. akt VI Ko 81/17, bo każdy zna z pewnością
przełożonego i nie było by to w ogóle obiektywne procedowanie.
Do czasu zweryfikowania strony i rozpatrzenia wniosku, wezwanie do uiszczenia opłaty jest
przedwczesne.
Sprawę powinien rozpatrzyć organ nadrzędny, zamiejscowy.

*
Jelenia Góra, dnia 12 października 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Sąd Okręgowy
Górze

w

Jeleniej

Dotyczy: sygn. akt II S 22/17

Tożsame stanowisko jest aktualne w sprawie Sądu Rejonowego I C 727/17, dotyczącej pozwanego
Andrzeja Żuka, które nie zostało jeszcze rozpatrzone.
17

Wniosek o wyłączenie wszystkich urzędujących sędziów Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
od rozpoznania skargi na przewlekłość postępowania I Co 441/16
Sędziowie Sądu Okręgowy w Jeleniej Górze przeprowadzili sfingowany proces o naruszenie dóbr
osobistych Firmy Motoryzacyjnej „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze i wydali kapturowy wyrok I C
1062/08, wbrew art. 11 k.p.c. diametralnie odmienny od wyroku karnego II K 461/07. Kuriozalny wyrok,
od którego nie miałem nawet możliwości się odwołać, jest tzw. tytułem wykonawczym, o które toczy się
z irracjonalnych względów drugie postępowanie egzekucyjne I Co 441/16 (wcześniej I Co 3259/08).
Irracjonalne, bo zgodnie z art. 776 k.p.c., podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, a ten (jego część
niematerialna) w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZ 23/06 jest
czynnością zastępowalną i podlega wyłącznie egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c. (co potwierdził
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze). Jest to czynność zastępowalna, a sędziowie Sądu Okręgowego
wbrew ustanowionemu prawu, egzekucję, którą dawno można było zakończyć kontynuują brew
jednolitości i logice w trybie niedopuszczalnym, art. 1050 k.p.c. Sędziowie kpiny sobie robią, sugerując,
że wierzyciel jest orzecznikiem i to wyższej instancji niż Sąd Najwyższy.
Jest tylko jeden sposób egzekucji.
„…zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego usunięcie skutków naruszenia dóbr osobistych
polegających na złożeniu przez dłużnika odpowiedniego oświadczenia w formie ogłoszenia
podlega egzekucji w trybie art. 1049 k.p.c.”,
Wskazany przez wierzyciela sposób egzekucji musi być właściwy dla danego rodzaju egzekucji.
Wniosek, jak każde pismo procesowe podlega kontroli formalnej i merytorycznej, wierzyciel nie jest
sędzią, nie wydaje orzeczeń i nie ma prawa wydawać nakazów.
Sąd Okręgowy w Elblągu I Wydział Cywilny postanowieniem w dniu 28 lutego 2013r., sygn. akt I Cz
94/13 oddalił zażalenie wierzyciela oczekujące przeprowadzenia bliźniaczej egzekucji na podstawie art.
1050 k.p.c. i tak powinien postąpić Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, a Sąd Okręgowy nie powinien mieć
tu w ogóle nic do roboty.
Art. 49. Wyłączenie sędziego na żądanie lub wniosek - iudex suspectus
Niezależnie od przyczyn wymienionych w art. 48 wyłączenie sędziego z mocy ustawy - iudex inhabilis,
sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że
mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie.
Sędziowie nie mogą być sędzią w swojej sprawie i postanowienie z dnia 6 października 2017 r. jest
chybione.
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze oddalił zażalenie na bezpodstawną grzywnę, wydaną niezgodnie z
prawem. W tej kwestii wszczęto śledztwo w Prokuraturze Rejonowej Wrocław Psie Pole (PR 2 Ds.
114.2017).
Z tych też względów, nie tylko podejrzeń, ale dowodów stronniczości, żaden sędzia Sądu Okręgowego
nie będzie obiektywny. Imiona i nazwiska proszę sobie ściągnąć z bazy danych. Decyzję powinien
podjąć organ wyższej instancji.

*

Szanowny Pan Wojciech Damaszko
Prezes Sądu Okręgowego
W Jeleniej Górze
Dotyczy: Sygn. akt II S 22/17
Szanowny Panie Prezesie,
Uprzejmie Pana informuję, że znam scenariusz jaki przewidujecie. Żołnierze
otrzymają rozkaz oddalić moją skargę na przewlekłość postępowania I Co 441/16,
uzasadniając postanowienie rzekomym brakiem mojej woli zakończenia
postępowania w przedmiocie egzekucji „tego” orzeczenia.
Otóż mam wolę zakończyć „to” orzeczenie, Pan i dyspozycyjni żołnierze nie mają
woli zakończyć egzekucji mając właściwe narzędzia. Twierdzenie, że w kwestii tej
zajął stanowisko Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze rozpoznając zażalenie w sprawie II
Cz 233/17, jest brzydkim żartem. Żołnierki Sądu Okręgowego nie rozpoznały
zażalenia, tylko zasabotowały uchwałę Sądu Najwyższego III CZP 23/06 i
sprzeniewierzyły się niezawisłości, uznając jedyny dopuszczalny tryb egzekucji
czynności zastępowalnej art. 1049 k.p.c., a „jednocześnie” dowolnym prawem
nobilitowały wierzyciela na sędziego. Uciekły od obowiązków, meritum i faktów.
Otóż kto powiedział, że nie wykonam egzekucji w postępowaniu I Co 441/16.
Wykonam (choć niezasłużenie) jak zastosujcie właściwy tryb egzekucyjny art. 1049
k.p.c., bo tak brzmi wniosek wierzyciela z 26 listopada 2015 r. (a w każdym bądź
razie tytuł wykonawczy z dnia 3 września 2008 r., jedyna podstawa wiążąca), albo
oddalicie go (jeśli czytacie go inaczej), tak jak uczynił to Sąd Rejonowy w Ostródzie i
Sąd Okręgowy w Elblągu. W Polsce obowiązuje jeden porządek prawny, a
przynajmniej powinien obowiązywać. Zobowiązanie zawarte w tytule wykonawczym I
C 1062/08 nie jest w świetle prawa czynnością niezastępowalną i nikt nie miał i nie
ma prawa w tym trybie (art. 1050 k.p.c.) procedować.
Panie Prezesie,
Przewlekłość postępowania (11 lat) jest wyłączną winą funkcjonariuszy odwrotnie
spełniających swoją rolę i kryjących niedoróbki poprzedników. Macie wolę nękać
mnie i upokarzać, a nie uznawać fakty, prawdę materialną, etykę, ekonomikę
postępowania i ustanowione jednoznacznie prawo, zamiast dogodzić wierzycielowi,
zadbać o godność organów państwa i zdyskredytować mnie w oczach opinii
publicznej. No to płaćcie za obstrukcję.

Jedyny argument jaki pozwala wam tak niegodziwie postępować, to skorumpowany
do szpiku kości układ i oczywista bezkarność. Do czasu.
Jelenia Góra, dnia 11 października 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 59-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

*
Jelenia Góra, dnia 10 października 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Departament Postępowania Sądowego
Prokuratura Krajowa

Wniosek o zajęcie stanowiska i wydanie interpretacji
W związku ze stronniczym stanowiskiem Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej
Górze akceptującym niedopuszczalny tryb egzekucyjny w sprawie I Co 441/16
wnoszę o wyjaśnienie, dlaczego sądy jeleniogórskie nie stosują ustanowionego
prawa? Wnoszę o zobowiązanie funkcjonariuszy do przestrzegania uchwał Sądu
Najwyższego, bo Jelenia Góra nie jest autonomią.
Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze nie musi polemizować ze stroną
postępowania, stosować wykładni prawa (tego dokonał Sąd Najwyższy), tylko jasno,
obiektywnie oznajmić pokrzywdzonemu, czy treść punktu pierwszego tytułu
wykonawczego I C 1062/08 w świetle obowiązującego prawa jest czynnością
zastępowalną, czy niezastępowalną.
Nieprawdą i dyktatem jest twierdzenie, że „…realizacja przez dłużnika obowiązku
nałożonego wyrokiem z dnia 3 września 2008 roku w sprawie I C 1062/08,
zakończy postępowanie w przedmiocie egzekucji tego orzeczenia.” Zakończyć
postępowanie w przedmiocie egzekucji tego orzeczenia może zaniechanie przez
wierzyciela oczekiwań wykonania egzekucji, nieskładanie ponownego wniosku o
wezwanie dłużnika do wykonania czynności. Zakończyć postępowanie w
przedmiocie egzekucji tego orzeczenia może też wezwanie dłużnika do wykonania
czynności we właściwym trybie egzekucyjnym lub oddalenie wniosku wierzyciela
opartego na niewłaściwym trybie egzekucyjnym.
Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze ma obowiązek wyjaśnić stronie
nieposiadającej adwokata (art. 3 KPC), czy część niematerialna wyroku Sądu

Okręgowego z dnia 3 września 2008 r. podlega egzekucji w trybie art. 1049 k.p.c.,
czy art. 1050 k.p.c. Sąd związany jest przepisami prawa, a nie zasadą pokaż mi
człowieka, a paragraf się znajdzie. Ta wiedza należy się wszystkim stronom
postępowania. Sędziowie SO nie odnieśli się do odmiennych orzeczeń.
Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze nie może zbywać strony postępowania
zdaniem „W kwestii tej zajął stanowisko Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
rozpoznając zażalenie w sprawie II Cz 233/17.” Sędziowie Sądu Okręgowego w
Jeleniej Górze wydając dnia 28 września 2017 r. postanowienie oddalające
zażalenie, wypaczyli uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP
23/06 i przerzucili ciężar oceny tytułu wykonawczego na wierzyciela. Przyznali, że
„…zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego usunięcie skutków naruszenia
dóbr osobistych polegających na złożeniu przez dłużnika odpowiedniego
oświadczenia w formie ogłoszenia podlega egzekucji w trybie art. 1049 k.p.c.”,
a rozpatrzyli sprawę na podstawie art. 1050 k.p.c., jako czynność niezastępowalna.
Prawo polskie i uchwała SN III CZP 23/06 nie przewiduje dwuznaczności egzekucji,
stosowania jednocześnie dwóch odmiennych trybów. Sędziowie Sądu Okręgowego
nie zrozumieli sentencji uchwały SN dotyczącej zakresu związania sądu wnioskiem
wierzyciela co do wskazanego sposobu egzekucji i odniesienia się do prawidłowo
wskazanego przepisu, ocenianego przez Sąd Najwyższy art. 1049 k.p.c.
Jest tylko jeden sposób egzekucji. Wskazany przez wierzyciela sposób egzekucji
musi być właściwy dla danego rodzaju egzekucji. Wniosek, jak każde pismo
procesowe podlega kontroli formalnej i merytorycznej, wierzyciel nie jest sędzią, nie
wydaje orzeczeń, nakazów.
W świetle obowiązujących przepisów podstawą prowadzenia postępowania
egzekucyjnego jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności (art. 776
kodeksu postępowania cywilnego).
Sąd ma orzekać zgodnie z literą prawa.
I.

Sąd Najwyższy w uchwale III CZP 23/06 rozstrzygnął jednoznacznie:
1. Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający
na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie
ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c.

II.

Sąd Rejonowy w Ostródzie oddalił w dniu 14 stycznia 2013 r. sygn. akt I Co
2801/12 wniosek wierzyciela o przeprowadzenie egzekucji świadczenia
niepieniężnego w trybie art. 1050 kpc poprzez zobowiązanie dłużnika do
publikacji w prasie oświadczenia w ciągu dwóch tygodni pod rygorem ukarania
grzywną a w razie niewykonania przez dłużnika tej czynności, zastosowania
wobec niego grzywny z równoczesnym zakreśleniem terminu do wykonania
czynności. Na powyższe orzeczenie wierzyciel złożył zażalenie.

III.

Sąd Okręgowy w Elblągu I Wydział Cywilny postanowieniem w dniu 28 lutego
2013r., sygn. akt I Cz 94/13 oddalił zażalenie. Sąd zważył, co następuje:
Zażalenie wierzyciela nie zasługiwało na uwzględnienie.
Zgodnie z art. 1049 § 1 kpc jeżeli w samym tytule egzekucyjnym nie
postanowiono, że w razie niewykonania przez dłużnika w wyznaczonym
terminie czynności, którą może wykonać także inna osoba, wierzyciel będzie
umocowany do wykonania tej czynności na koszt dłużnika - sąd, w którego
okręgu czynność ma być wykonana, na wniosek wierzyciela wezwie dłużnika
do jej wykonania w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym upływie
terminu udzieli wierzycielowi umocowania do wykonania czynności na koszt
dłużnika. Na żądanie wierzyciela sąd przyzna mu sumę potrzebną do
wykonania czynności.
Sąd Okręgowy w Elblągu, na poparcie swoich twierdzeń, przytoczył
jednocześnie uchwałę Sądu Najwyższego III CZP 23/06.

IV.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze w bliźniaczej sprawie egzekucyjnej,
postępowaniem I Co 3259/08 oraz I Co 441/16, nie odnosi się do sensu stricto
odwołań „dłużnika”, nie bierze pod uwagę zasad współżycia społecznego (art.
5 k.c.), uchwały Sądu Najwyższego i wzorcowych orzeczeń sądowych,
rozpatruje sprawę na podstawie reliktowego przepisu art. 1050 k.p.c.,
mającego zastosowanie w szczególnych wypadkach do egzekucji czynności
niezastępowalnej. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze utrzymuje w mocy dowolne
decyzje organu niższej instancji. Jest to ewidentne nadużycie niezawisłości i
próba upokarzania niżej podpisanego oraz niszczenia rodziny Grzegorza
Niedźwieckiego. Jest to akceptacja lub współudział w obstrukcji wierzyciela,
ze szkodą dla zainteresowanego, skarżącego i organów państwa (władzy
sądowniczej).
Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro – sędzia ma być pokornym sługą ustawy

"Sędzia nie jest tym, który podważa ustawę"
Minister odpowiadając na pytania dziennikarzy zaznaczył, że "rola sędziego, to rola człowieka, który
pełni urząd w majestacie państwa, wydaje wyrok z szacunkiem dla ustawy". - Sędzia, jak się mówi, jest
pokornym sługą ustawy, a nie tym, kto tę ustawę podważa, wysadza w powietrze i kwestionuje jej
funkcjonowanie.
- Sędzia - pokorny sługa ustawy. Tak byłem uczony na studiach. I tak byli chyba uczeni ci, którzy dzisiaj
wydają pewne oświadczenia, ale widać, że nauka poszła w las - powiedział minister.
Zbigniew Ziobro
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/zbigniew-ziobro-apeluje-do-sedziow,768250.html

http://www.media.senior.pl/wiadomosci/Ziobro-sedzia-jest-pokornym-sluga-ustawy,1685214.html
W związku z kryzysem komunikacyjnym i legitymizacyjnym funkcjonariuszy
publicznych w Jeleniej Górze, wnoszę o zajęcie stanowiska przez Departament
Postępowania Sądowego w Prokuraturze Krajowej i w świetle przedstawionych
orzeczeń wyjaśnienie:
1. Czy uchwała Sądu Najwyższego III CZP 23/06 oraz orzeczenia Sądu
Rejonowego w Ostródzie (I Co 2801/12) i Sądu Okręgowego w Elblągu (I
Cz 94/13) są słuszne, iż uznają art. 1049 k.p.c. za właściwy do wykonania
obowiązku usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegającego
na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie
ogłoszenia, czy Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze oraz Sąd Okręgowy w
Jeleniej Górze mają rację uznając klasyfikację czynności zawartej w tytule
wykonawczym I C 1062/08 jako czynność niezastępowalna i stosując art.
1050 k.p.c. za właściwy?
2. Czy Sądy warmińsko-mazurskie miały prawo oddalić wniosek wierzyciela
oparty na podstawie art. 1050 k.p.c., a sądy jeleniogórskie nie miały prawa
oddalić niezasadnego wniosku, bo były związane wnioskiem wierzyciela co
do wskazanego sposobu egzekucji?
3. Czy prawo w Polsce jest jedno, czy zależy od województwa?
Który tryb egzekucyjny należy stosować w przedmiotowej sprawie? Kwestia
dowolnego stosowania prawa może prowadzić do bezsensu składania jakichkolwiek
odwołań, bo bez względu na obowiązujące normy prawne, sędziowie będą mogli
oddalać każdy sprzeciw, nawet najbardziej zasadny.
Wnoszę o:



wyłączenie sędziów jeleniogórskich od rozpoznawania egzekucji tytułu
wykonawczego I C 1062/08 Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze i
przekazanie materiałów do Prokuratora Generalnego, celem złożenia do Sądu
Najwyższego skargi na niezgodność z prawem prawomocnego orzeczenia
sądowego.

Grzegorz Niedźwiecki

*
Jelenia Góra, dnia 10 października 2017 r.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
I Wydział Cywilny
Wnioskodawca: Grzegorz Niedźwiecki 61072301251
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra
Pozwany: Wojciech Damaszko - Prezes Sądu Okręgowego w
Jeleniej Górze, Al. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra
Wartość przedmiotu sporu: 600 zł
(słownie sześćset złotych)

Zażalenie w/s I C 1221/17
Pismo z dnia 8 lutego 2017 r. było wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej i procesowej.
Odrzucenie pozwu w zakresie roszczenia określonego w punkcie 2 jest bezpodstawne, przywołane w
postanowieniu z dnia 27 września 2017 r. przepisy nie mają merytorycznego zastosowania. Pozew jest
również formą odwołania.
Pytanie: Czy w świetle obowiązującego prawa zamieszczenie przeprosin w mediach
społecznościowych jest czynnością niezastępowalną? Jak rozstrzyga tą kwestię tytuł
wykonawczy z dnia 3 września 2008 r. w sprawie I C 1062/08? – ma istotne znaczenie w
postępowaniu egzekucyjnym I Co 441/16 i interesuje opinię publiczną. Jest już dziesięć lat sprawą
publiczną.
Czy wyrok z dnia 3 września 2008 r. w sprawie I C 1062/08 rozstrzyga, że przeprosiny w mediach
społecznościowych są czynnością zastępowalną, czy niezastępowalną (?) – jest informacją
istotną, publiczną i procesową. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze orzekał w tej sprawie i ma obowiązek tą
wątpliwość wyjaśnić (vide: art. 61 Konstytucji oraz Prawo pokrzywdzonego do informacji procesowej –
Justyna Żylińska).
Wniosek możesz wysłać mailem, pocztą, za pomocą elektronicznego formularza, faksem, zanieść do
urzędu, zeskanować. Jednym słowem może mieć on dowolną formę i musi zawierać tylko niezbędne
informacje. To, o czym warto pamiętać to powołanie się na podstawę prawną (żeby urząd nie miał
wątpliwości, że wnioskujesz o informację publiczną), wyłuszczenie o jaką informację wnioskujesz, jak
chciałabyś/chciałbyś ją otrzymać np. na e-mail czy na adres fizyczny czy też odbierzesz osobiście oraz
w jakiej formie powinna być dostarczona – skanu (ewentualnie format), papierowej kopii czy do wglądu.
Prawo do informacji publicznej gwarantuje mi art. 61 Konstytucji. Do procesowej – normy przyzwoitości
(art. 3, 5 kpc). Sąd nie jest Państwa prywatnym przedsiębiorstwem. Mam prawo do wiedzy na jakim
stanie prawnym jestem, do jasności sytuacji. Wyjaśnienie to należy mi się jak psu buda.
Zadośćuczynienie należy mi się właśnie z powodu krzywdy, niejasności, z powodu prywaty, punkt drugi
jest nierozłączny, kompatybilny z punktem pierwszym pozwu. Żądam normalnego dialogu i poważnego
traktowania mnie. Funkcjonariusz publiczny nie ma prawa mnie traktować z buta, bo to jest dyktatura.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze nie jest właściwym podmiotem do rozpatrzenia roszczenia, bo jest to
pozew zindywidualizowany przeciwko Wojciechowi Damaszko w związku z zaniechaniem jako Prezesa
Sądu Okręgowego i zachodzić będzie prawdopodobieństwo bezstronności w orzekaniu, każdy sędzia
miejscowy zna pozwanego.
Wydane postanowienie jest ograniczeniem prawa do obrony (art. 6 kpk, art. 42 konstytucji) i prawa do
demokracji.

*
Jelenia Góra, dnia 9 października 2017 r.
Skarżący:
Grzegorz Niedźwiecki
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra
Sąd Najwyższy
Plac Karasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa
za pośrednictwem
Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
Al. Wojska Polskiego 56
58-500 Jelenia Góra

Skarga
o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
Skarga na postanowienie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 28 września
2017 r., sygn. akt II Cz 675/17, doręczone mi dnia 3 października 2017 r., oddalające
zażalenie skarżącego z dnia 19 czerwca 2017 r. na postanowienie Sądu
Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 5 czerwca 2017 r., sygn. akt I Co 441/16,
nakładające na Grzegorza Niedźwieckiego grzywnę w wysokości 2.000 zł i
wzywające do wykonania czynności zastępowalnej w niewłaściwym trybie
egzekucyjnym, tj. art. 1050 k.p.c.

Na podstawie art. 424¹. § 1 k.p.c. w zw. z art. 1049 k.p.c. (vide Uchwała Sądu
Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06) zaskarżam powyższe
postanowienie w całości zarzucając błędne zakwalifikowanie czynności zawartej w
tytule wykonawczym I C 1062/08 jako czynność niezastępowalna, bądź mylne
odczytanie wniosku wierzyciela z dnia 26 listopada 2015 r., naruszenie przepisów
materialnych art. 5 k.c. oraz nie wzięcie pod uwagę orzeczenia I Cz 94/13 –
postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Elblągu z 2013-02-28 – oddalające
zażalenie wierzyciela od postanowienia Sądu Rejonowego w Ostródzie z dnia 14
stycznia 2013 r., sygn. akt I Co 2801/12, oddalającego wniosek wierzyciela o
przeprowadzenie egzekucji świadczenia niepieniężnego w trybie art. 1050 k.p.c.
Szkoda jest oczywista (czas, grzywna, groźba aresztu).
Wzruszenie zaskarżonego orzeczenia II Cz 675/17 w drodze innych środków
prawnych nie było i nie jest możliwe – nie zachodzą przesłanki określone w art.
4248. § 2 k.p.c.
Wnoszę o:
1. stwierdzenie niezgodności orzeczenia z prawem – naruszenie przepisów
prawa procesowego art. 1049 k.p.c. w zw. z art. 1050 k.p.c.,
2. uchylenie w całości zaskarżonego postanowienia oraz decyzji organu
pierwszej instancji z powodu wskazanych naruszeń, które miały istotny wpływ
na wynik postępowania, oraz zasądzenie na rzecz skarżącego zwrotu kosztów
postępowania według norm przypisanych,
3. zwolnienie z kosztów sądowych oraz kosztów zastępstwa procesowego z
powodu braku dochodów i możliwości zaoszczędzenia środków potrzebnych
do utrzymania siebie i rodziny,
4. przyznanie zastępstwa procesowego z urzędu, bądź przekazanie skargi do
Rzecznika Praw Obywatelskich z prośbą niniejszą o wniesienie skargi na
podstawie art. 424² k.p.c. w zw. z Rozdziałem II Konstytucji oraz art. 1
Powszechnej deklaracji praw człowieka.
Uzasadnienie
Porządek prawny państwa polskiego określany jest regułami prawa. W tym
przypadku mamy do czynienia ze stosowaniem błędnego prawa, upokarzaniem i
uporczywym nękaniem – nie biorąc pod uwagę zbioru zasad etyki zawodowej i
obowiązujących norm prawnych (art. 2, 7 i 32 Konstytucji). Zaszło tu ewidentne
wypaczanie rozstrzygnięć uchwały Sądu Najwyższego.
Sąd Najwyższy w dniu 28 czerwca 2006 r. podjął uchwałę:

1. Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu
przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega
egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c.
2. Sąd jako organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela co do wskazanego
sposobu egzekucji.

Sąd Najwyższy w uchwale III CZP 23/06 nie podał w pkt. 1. dwóch jednoczesnych
sposobów egzekucji, ani żadnej alternatywy dla wskazanej podstawy art. 1049 k.p.c.
do wykonania przytoczonej czynności facare.
Związanie sądu wnioskiem wierzyciela co do wskazanego sposobu egzekucji,
oznacza jedynie związanie sądu zakresem, granicami wniosku, niemożnością
wychodzenia z urzędu poza ramy złożonego wniosku i zastosowania innego środka
(vide art. 42410. K.p.c.). Nie oznacza to jednak uznania generalnie każdego wniosku
za słuszny. Każde pismo procesowe podlega kontroli sądowej, nie tylko formalnej.
Sąd związany jest przepisami prawa, treścią tytułu wykonawczego oraz prawidłowo
wybranym przez wierzyciela sposobem egzekucji (vide uchwała SN). W ten sposób
materializuje się roszczenie egzekucyjne, wiążące sąd. Zgodnie z twierdzeniem niżej
podpisanego i przytoczonymi orzeczeniami, wniosek wierzyciela - jeśli został błędnie
sformułowany - należało oddalić (vide postanowienie SO w Elblągu I Cz 94/13). Jeśli
został prawidłowo sformułowany – rozpoznać w trybie art. 1049 k.p.c.
Mając na uwadze powyższe, wnoszę jak w petitum.

Grzegorz Niedźwiecki

Załączniki:


Tytuł wykonawczy – wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 3
września 2008 r., sygn. akt I C 1062/08.



Wniosek o ponowne wezwanie dłużnika do wykonania czynności z dnia 26
listopada 2015 r.



Postanowienie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 28 września 2017
r., sygn. akt II Cz 675/17, oddalające zażalenie dłużnika.



Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06.



I Cz 94/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Elblągu z 201302-28).

*
Żądam stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia II Cz 675/17 z dnia 28-092017
Czy związanie sądu wnioskiem wierzyciela oznacza, że ma obowiązek egzekwować tytuł wykonawczy
w każdym, dowolnie wskazanym trybie? Zarówno niezastępowalnym jak i zastępowalnym?
Skoro Sąd Rejonowy w Ostródzie (I C 240/11) oddalił wniosek wierzyciela o przeprowadzenie egzekucji
świadczenia niepieniężnego w trybie art. 1050 kpc poprzez zobowiązanie dłużnika do publikacji w
prasie oświadczenia /…/, gdyż powołując się na stanowisko SN III CZP 23/06, w ocenie Sądu pierwszej
instancji wniosek wierzyciela na uwzględnienie nie zasługiwał, ponieważ świadczenie, które objęte
przedłożonym przez wierzyciela tytułem wykonawczym powinno być egzekwowane w trybie art. 1049
kpc jako czynność, którą za dłużnika może wykonać inna osoba, to dlaczego Sąd Rejonowy i Okręgowy
w Jeleniej Górze nie oddalił bliźniaczego wniosku wierzyciela FM „Ligęza” lub mylnie odczytał jego
treść? Sąd Rejonowy w Ostródzie i Sąd Okręgowy w Elblągu (I Cz 94/13) nie był jakoś związany
wnioskiem wierzyciela. Owszem, był. Był związany sposobem wskazanej egzekucji. Gdyby wierzycielka
wskazała właściwy tryb, art. 1049 k.p.c., to sąd pierwszej instancji przeprowadziłby egzekucję
zastępowalną, a że wskazał niewłaściwy tryb, art. 1050 k.p.c., przewidziany sporadycznie dla czynności
niezastępowalnej, to sądy nie miały innego wyjścia, jak oddalić wadliwy wniosek. I tak postępują
sędziowie etyczni.
Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r. właściwy jest tylko jeden tryb
egzekucyjny czynności facare i jest to art. 1049 k.p.c. Sąd Odwoławczy w Jeleniej Górze ponownie
wskazał (czyli potwierdził), że o ile zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego usunięcie skutków
naruszenia dóbr osobistych polegających na złożeniu przez dłużnika odpowiedniego oświadczenia w
formie ogłoszenia podlega egzekucji w trybie art. 1049 k.p.c., tak jednocześnie w zakresie świadczeń
niepieniężnych, Sąd związany jest wnioskiem wierzyciela co do sposobu egzekucji. Sprzeczność,
rozdwojenie jaźni.
Sąd Najwyższy zajął się zagadnieniem prawnym przedstawionym przez Sąd Okręgowy w Tarnowie Czy nałożony na dłużnika obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych wierzyciela,
polegający na zamieszczeniu odpowiedniej treści oświadczenia w prasie lub też umieszczeniu go w
innym miejscu (np. na tablicy ogłoszeń), stanowi tzw. czynność zastępowalną, egzekwowaną przy
zastosowaniu art. 1049 k.p.c., czy też podlega on, jako tzw. czynność niezastępowalna, egzekucji w
trybie określonym w art. 1050 k.p.c.? i podjął uchwałę:
1.

Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu
przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega
egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c.

Nie podał dwóch przepisów, nie podał alternatywy.
Wtórny wątek:

2.

Sąd jako organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela co do wskazanego
sposobu egzekucji.

odnosi się do wskazanego we wniosku przez wierzycielkę właściwego przepisu, czyli art. 1049 k.p.c.,
pkt. 1. generalnie rozstrzygnął zagadnienie, więc nie było potrzeby wchodzić w polemikę. Gdyby spór
szedł o niewłaściwie wskazany we wniosku art. 1050 k.p.c., to Sąd Najwyższy odniósłby się, że w
związku z ustaleniem, iż obowiązującym trybem jest art. 1049 k.p.c., to wniosek wierzyciela oparty na
niewłaściwej podstawie prawnej należy oddalić. Sądy warmińsko-mazurskie nie miały z tym dylematu,
każdy przedszkolak to jednoznacznie zrozumie. Wskazanie jest niczym innym jak niemożnością
wychodzenia z urzędu poza zakres, granice wniosku wierzyciela w sprawach prywatnych, cywilnych. To
taka kontradyktoryjność. Sędziowie jeleniogórscy obstrukcyjnie, znikąd, bezpodstawnie wskazując i
honorując przepis art. 1050 k.p.c., niweczą ideę egzekucji i jednocześnie podważają uchwałę Sądu
Najwyższego, traktują pkt. 1. uchwały jako nieistniejący, nieobowiązujący. Potwierdzili, że
obowiązującym trybem jest art. 1049 k.p.c., a jednocześnie zbyli go, podzielili, rozdarli bezpodstawnie
uchwałę SN na pół. Czy uchwała III CZP 23/06 może być martwa?
Art. 776. Pojęcie tytułu wykonawczego
Dz.U.2016.0.1822 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w
klauzulę wykonalności, chyba że ustawa stanowi inaczej.

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/
Jelenia Góra, dnia 4 października 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki „:Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

*
Jelenia Góra, dnia 4 października 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
Ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Prokurator Generalny
za pośrednictwem
Sądu Okręgowego w Jeleniej
Górze

Zawiadomienie
o przestępstwie Sylwii Bańki-Mrozewskiej, Beaty Glazar, Alicji Izydorczyk,
parodiujących rolę sędziów Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.

Zarzucam
wskazanym
paniom
przestępstwa
nadużycia
władzy,
poświadczenia nieprawdy, uporczywego nękania, wymuszenia rozbójniczego i nie
stosowania litery prawa.
Potok słów wymieniony w „postanowieniu” z dnia 28 września 2017 r., sygn. akt II Cz
675/17 nie odnoszący się do sensu stricte zażalenia i przedmiotu sprawy nie ma
znaczenia prawnego i merytorycznego, poza kreowaniem jednostronnej, dowolnej
woli tzw. sędziów, którzy z racji wcześniejszych nadużyć w tej sprawie, nie powinni w
ogóle tu orzekać.

Po pierwsze, kłamstwem jest, że zapewniono pokrzywdzonemu możliwości
wysłuchania.

Po drugie, cynicznym kłamstwem jest, że to wierzyciel decyduje o zastosowaniu
środków przymusu uregulowanych w art. 1050 k.p.c. (notabene wniosek wierzyciela
z dnia 26 listopada 2015 r. wszczynający postępowanie I Co 441/16 wnosił
jednoznacznie o wezwanie dłużnika do wykonania zobowiązania i wyegzekwowanie
czynności, w myśl art. 1049 k.p.c.). Sąd związany jest tytułem wykonawczym
(sfingowanym) z dnia 3 września 2008 r., literą prawa, a nie prywatnymi życzeniami.
Sąd dla sugerowanego związania nie wskazał żadnej podstawy prawnej.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06:
1. Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na
złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia,
podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c.
2. Sąd jako organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela co do
wskazanego sposobu egzekucji.
Punkt drugi uchwały Sądu Najwyższego stanowi, że sąd jako organ egzekucyjny jest
związany wnioskiem wierzyciela co do wskazanego (art. 1049 k.p.c.) sposobu
egzekucji, co oznacza właśnie, że sąd nie może mylnie interpretować wniosku lub
stosować własnej podstawy prawnej. W dalszym rozwinięciu uchwały III CZP 23/06
wskazano, że jest tylko jeden tryb egzekucyjny przedmiotowej czynność facare, art.

1049 k.p.c. W przypadku podania niewłaściwego przepisu prawnego przez
wierzyciela (co miało miejsce wyłącznie w pierwszym, umorzonym wniosku
wierzyciela o wszczęcie egzekucji z dnia 10 listopada 2008 r.), należało oddalić
wniosek, tak jak uczynił to Sąd Rejonowy w Ostródzie i utrzymał w mocy Sąd
Okręgowy w Elblągu (I Cz 94/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w
Elblągu z 2013-02-28 w zw. z uchwałą SN z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06).
I tu się sąd nie odniósł w ogóle do argumentów pokrzywdzonego, zignorował fakt, a
kłamie, że wysłuchał. Czy sądy warmińsko-mazurskie zobligowane są do stosowania
innych przepisów prawa? Sąd jeleniogórski nie podał przyczyny dlaczego ma inny
punkt widzenia, choć w Polsce obowiązuje jeden porządek prawny.
I tu jest to pogwałcenie równości wszystkich wobec prawa i litery prawa, organów
nadrzędnych, nie mówiąc o etyce, skuteczności i ekonomice postępowania. To są
bolszewickie metody, perfidne kłamstwa, dręczenie i zamordyzm. Tylko zwyrodnialcy
mogą stosować egzekucje metodami państwa ISIS. Obraza przepisów prawa
procesowego art. 1049 k.p.c. w zw. z art. 1050 k.p.c.

Sędzia musi być pokornym sługą litery prawa
Art. 66. ślubowanie sędziego
Dz.U.2016.0.2062 t.j. - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów
powszechnych
Przy powołaniu sędzia składa ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej według następującej roty: "Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu
powszechnego służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa,
obowiązki sędziego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość wymierzać zgodnie z
przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować tajemnicy
prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i
uczciwości."; składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot: "Tak mi dopomóż
Bóg".
Art. 365. Związanie orzeczeniem innych osób i organów
Dz.U.2016.0.1822 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania
cywilnego
§ 1. Orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz
również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej, a w
wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby.

§ 2. Kodeks postępowania karnego określa, w jakim zakresie orzeczenia sądu
cywilnego nie wiążą sądu w postępowaniu karnym.
Art. 5. Nadużycie prawa podmiotowego

Dz.U.2017.0.459 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społecznogospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.
Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie
prawa i nie korzysta z ochrony.
Art. 7. Działanie organów państwa

Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
Art. 32. Zasada równości obywatela wobec prawa

Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania
przez władze publiczne.
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub
gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.
Art. 178. Niezawisłość sędziowska

Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
1. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko
Konstytucji oraz ustawom.
2. Sędziom zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności
urzędu oraz zakresowi ich obowiązków.
3. Sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić
działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i
niezawisłości sędziów.

Po trzecie, czynność zawarta w tytule wykonawczym I C 1062/08 nie jest
czynnością niezastępowalną, tylko zastępowalną, jak stanowi uchwała SN III CZP
23/06.

Po czwarte, umorzyć postępowanie należało z urzędu, ponieważ wierzyciel
przerwał na przestrzeni 1.02.2010 – 18.01.2013. dokonanie czynności potrzebnej do
dalszego prowadzenia postępowania egzekucyjnego. Sąd raz mówi, że jest związany
wnioskiem wierzyciela (czy oskarżyciela prywatnego), a wielokrotnie wchodzi z
urzędu w buty wierzyciela i orzeka bez jego woli. Dla moich wniosków o
zastosowanie surowszej kary nie jest związany (podając podstawę prawną), a dla
wierzyciela jest związany (nie podając podstawy prawnej). Czemu sąd faworyzuje
wierzyciela z jednej strony i krzywdzi, nie czyniąc jemu zadość w myśl przepisów
prawa (art. 1049 k.p.c.) z drugiej strony?
Złożyłem wniosek o dostarczenie mi czterech wniosków wierzyciela z postępowania I
Co 3259/08 i jeszcze ich nie otrzymałem. Podobnie jest z nieczekaniem na
udzielenie odpowiedzi procesowej pokrzywdzonemu przez Prezesa Sądu
Okręgowego w Jeleniej Górze, mającej istotne znaczenie w sprawie. Wydaliście
„postanowienie” Josefa Fritzla, a nie w oparciu cały materiał dowodowy w sprawie,
choć tu wystarczy zwykła przyzwoitość. Wydaliście postanowienie polityczne,
gestapowskie, bandyckie.

Te zbrodnie trwają:
Art. 231. Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza
Art. 270. Fałszerstwo dokumentu
Art. 271. Poświadczenie nieprawdy
Art. 273. Użycie poświadczenia nieprawdy
Art. 236. Zatajanie dowodów niewinności
Art. 239. Poplecznictwo
Art. 286. Oszustwo
Art. 190. Groźba karalna
Art. 190a. Uporczywe nękanie – stalking
Art. 246. Znęcanie się funkcjonariusza w celu uzyskania oświadczenia
Art. 191. Zmuszanie do określonego zachowania, zaniechania lub znoszenia
Art. 282. Wymuszenie rozbójnicze
Art. 207. Znęcanie się
Art. 118. Eksterminacja
Art. 119. Dyskryminacja
Art. 151. Namowa i pomoc do samobójstwa
Art. 156. Ciężki uszczerbek na zdrowiu
Art. 157. Inne uszkodzenie ciała – średni i lekki uszczerbek na zdrowiu

Art. 160. Narażenie na niebezpieczeństwo
Art. 162. Nieudzielenie pomocy
Art. 189. Pozbawienie człowieka wolności
Art. 296. Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym
Te trzy panie są cynicznymi zbrodniarzami i socjopatami, a nie bezstronnymi
sędziami. Zbrodniarzami, bo hitlerowskie decyzje stosują świadomie i umyślnie, w
normach aspołecznych. Moje dzieci będą was ścigać do końca życia. O ile ich nie
zamordujecie.
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/

Jako Prezes Trybunału Narodowego orzekam infamię wobec Sylwii BańkiMrozewskiej, Beaty Glazar, Alicji Izydorczyk, sprzeniewierzających się niezawisłości i
nie dbających nawet o treść bolszewickich kłamstw.
Jednocześnie do czasu banicji wykluczam te osoby z zawodu sędziego i kieruję na
badania psychiatryczne w zakładzie zamkniętym ROPS w Gostyninie, ponieważ
sprawcy, będąc w stanie niepoczytalności popełnili czyn zabroniony o znacznej
szkodliwości społecznej i nadal zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że popełnią
taki czyn ponownie. Czyny niosące za sobą zagrożenie dla społeczeństwa o
ogromnych rozmiarach, jak akty terrorystyczne, winny być skutecznie
wyeliminowane.
PREZES
Trybunału Narodowego
z siedzibą w Jeleniej Górze

Grzegorz Niedźwiecki

*
Jelenia Góra, 25 września 2017 r.

Sąd nadrzędny
za pośrednictwem
Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

Dotyczy: Sygnatura akt Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze II S 22/17

Skarżący
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra
PESEL 61072301251

SKARGA
na przewlekłość przewlekłości

Na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 3 punkt 7 Ustawy z dn. 17 czerwca 2004 o skardze na
naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki,
uprzejmie wnoszę o:
1. Stwierdzenie, że w postępowaniu na przewlekłość postępowania w sprawie I Co 441/16, sygn.
akt II S 22/17 przed Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze, doszło do przewlekłości
postępowania,
2. Przyznanie od Skarbu Państwa na rzecz skarżącego kwoty 20.000,- PLN /słownie: dwadzieścia
tysięcy złotych/ na podstawie art. 12 ust. 4 w/w ustawy,
3. Zasądzenie od Skarbu Państwa - Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze kosztów tego postępowania.

Jednocześnie wnoszę o zwolnienie z wszelkich kosztów sądowych wiążących się z niniejszą skargą
i zastępstwa procesowego z uwagi na tragiczną sytuację finansową skarżącego. Jestem osobą
bezrobotną, bez prawa do zasiłku, niemogącą poczynić oszczędności ze środków potrzebnych do
utrzymania siebie i rodziny.

Jest to skarga na czynności procesowe, na bierność w sprawie, na przewlekłość postępowania w
sprawie rozpoznania przewlekłości postępowania egzekucyjnego tytułu wykonawczego I C 1062/08,
które toczy się w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze pod sygn. II S 22/17.

Uzasadnienie

Nie ma żadnych podstaw prawnych i merytorycznych do nie rozpoznania bez nieuzasadnionej
zwłoki skargi na przewlekłość postępowania w sprawie I Co 441/16, zażalenia na bezpodstawną
grzywnę w wysokości 2.000 zł i do definitywnego zakończenia egzekucji, zasądzonej tytułem
wykonawczym I C 1062/08, w trybie art. 1049 k.p.c.
Sąd posiada niezbędne środki do orzeczenia:
I.

Tytuł wykonawczy I C 1062/08 Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 3 września 2008 r.,
który w pkt. I. brzmi:
zobowiązuje pozwanego Grzegorza Niedźwieckiego do zamieszczenia na stronie internetowej
http://www.jelonka.com w terminie 14 dni od uprawomocnienia się wyroku oraz w tygodniku
„Nowiny Jeleniogórskie” i tygodniku „Jelonka.com” w terminie 1 miesiąca od uprawomocnienia
się wyroku przeprosin o następującej treści „Przepraszam FM „Ligęza” Spółka z.o.o. z siedzibą
w Jeleniej Górze za to, że w umieszczonej na stronach serwisu internetowego
http://www.jelonka.com oraz na prowadzonym przez pozwanego blogu internetowym
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/ z dnia 23 lutego 2007r w notatce zatytułowanej „Nie
kupujcie auta u Ligęzy” zawarłem całkowicie nieprawdziwe informacje, które w rzeczywistości
nie miały pokrycia ze stanem faktycznym w sprawie i nie były potwierdzone jakimikolwiek
dokumentami”

II.

Wniosek wierzyciela z dnia 8 grudnia 2015 r. (datowany 26 listopada 2015 r.) o ponowne
wezwanie dłużnika do wykonania czynności, wskazujący jednoznacznie:
Wnoszę o wezwanie dłużnika Grzegorza Niedźwieckiego do wykonania zobowiązania (…sąd,
w którego okręgu czynność ma być wykonana, na wniosek wierzyciela wezwie dłużnika do jej
wykonania w wyznaczonym terminie – art. 1049 k.p.c.).
W razie ponownego niewykonania przez dłużnika czynności – wnoszę o zastosowanie środków
w celu wyegzekwowania obowiązku nałożonego na dłużnika prawomocnym wyrokiem Sądu
Okręgowego w Jeleniej Górze, sygn. akt I C 1062/08 (…po bezskutecznym upływie terminu
udzieli wierzycielowi umocowania do wykonania czynności na koszt dłużnika – art. 1049 k.p.c.).

III.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06:
1. Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu
przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji
na podstawie art. 1049 k.p.c.
2. Sąd jako organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela co do wskazanego
sposobu egzekucji.

IV.

Postanowienie z uzasadnieniem Sądu Okręgowego w Elblągu z 2013-02-28, sygn. akt I Cz
94/13 – oddalające zażalenie wierzyciela o przeprowadzenie egzekucji świadczenia
niepieniężnego w trybie art. 1050 k.p.c.

V.

Przepis art. 1049 k.p.c. – czynności, które mogą wykonać inne osoby:

§ 1. Jeżeli w samym tytule egzekucyjnym nie postanowiono, że w razie niewykonania przez

dłużnika w wyznaczonym terminie czynności, którą może wykonać także inna osoba, wierzyciel
będzie umocowany do wykonania tej czynności na koszt dłużnika - sąd, w którego okręgu
czynność ma być wykonana, na wniosek wierzyciela wezwie dłużnika do jej wykonania w
wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym upływie terminu udzieli wierzycielowi umocowania
do wykonania czynności na koszt dłużnika. Na żądanie wierzyciela sąd przyzna mu sumę
potrzebną do wykonania czynności. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Dla egzekucji facare tytułu wykonawczego I C 1062/08 nie ma alternatywy
Jak długo sędziowie jeleniogórscy nie rozpatrzą (niezasadnej) egzekucji określonej w pkt. I.
tytułu wykonawczego I C 1062/08 zgodnie z wnioskiem wierzyciela z dnia 26 listopada 2015 r., w myśl
uchwały Sądu Najwyższego III CZP 23/06 w trybie art. 1049 k.p.c., tak długo będzie trwała
przewlekłość postępowania.
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze ma obowiązek niezwłocznie uchylić decyzję organu I instancji i
przekazać do ponownego rozpatrzenia w jedynie słusznym i jedynie właściwym trybie egzekucyjnym
art. 1049 k.p.c., ustanowionego dla wykonania czynności zastępowalnej. Stosowanie reliktowego
przepisu art. 1050 k.p.c., przewidzianego wyłącznie w ekstremalnych wypadkach dla wykonania
czynności niezastępowalnej, jest niedopuszczalne, o czym świadczy orzecznictwo (I Cz 94/13 postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Elblągu z 2013-02-28 w zw. z uchwałą SN z dnia 28
czerwca 2006 r., III CZP 23/06).
Dopóki sędziowie jeleniogórscy nie podważą uchwały Sądu Najwyższego III CZP 23/06, dopóty
nie mogą szafować przepisem art. 1050 k.p.c. w przedmiotowej sprawie. Niezawisłość nie jest
przyzwoleniem do nadużywania władzy, swobody i do dowolnego, prywatnego stosowania prawa.
Utrzymanie w mocy wadliwego orzeczenia i uprawomocnienie bubla będzie zawsze „prawomocnym”
bublem. Sądzia dyspozycyjny, który odważy się wykonać rozkaz politycznych dyrektyw, będzie miał nie
tylko zarzut wymuszenia rozbójniczego (art. 282 k.k.). Będzie miał również m.in. zarzut poświadczenia
nieprawdy (fałszywego odczytania adekwatnego wniosku wierzyciela, art. 271 § 3 k.k.). Znajdzie się na
ewentualne przestępstwa stalinowskie prokurator, zapewniam. Resztę kroków jakie podejmę,
przemilczę.
Można uznać jeszcze postanowienie nakładające grzywnę z dnia 5 czerwca 2017 r. za
pomyłkę, póki nie jest prawomocne. Sędzia ma prawo się mylić, nie ma prawa jednak popełniać
przestępstw. Manipulowanie z urzędu faktami i prawdą materialną na rzecz oskarżyciela prywatnego,
wykracza daleko poza zasady współżycia społecznego i nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością.
Kłamstwa, że prezes sądu nie jest w pełni odpowiedzialny za swoich podwładnych jak każdy dyrektor
zarządzanej firmy i milczenie korporacji prawniczej w tej materii jest oznaką zgody potwierdzającej
twierdzenia Grzegorza Niedźwieckiego.
Dalsze nieetyczne postępowania, uporczywe nękanie, dręczenie, upokarzania
pokrzywdzonego, pozbawianie działalności gospodarczej, prześladowanie rodziny Niedźwieckiego,
zaszkodzi oprawcom.

Stanowisko to przekazuję do wiadomości Prokuratury Krajowej, gdyż miejscowe, koleżeńskie
„organy ścigania”, nie będą miały (w razie czego) prawa procedowania w tej sprawie.
Rozważam również rozpoczęcie pikiety przed Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze z banerami
Trybunału Narodowego i wręczaniem przechodniom ulotek z informacją o tej kuriozalnej sprawie, aż do
umoralnienia funkcjonariuszy publicznych, do wymuszenie służebnej roli.
Sprawa ta z racji terroryzmu jest publiczna i każdy bieżący dialog, każde pismo procesowe
oceni opinia publiczna (za pomocą środków masowego komunikowania), gdyż jest to niebywały
precedens.
Całe dziesięcioletnie pokłosie niczego zawarte jest tutaj
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/

Mając na uwadze powyższe i stanowisko Ministra Sprawiedliwości, iż sędzia ma być
pokornym sługą ustawy, wnoszę jak w petitum.

*
Jelenia Góra, dnia 18 września 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Pan Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości
za pośrednictwem
Prezesa Sądu Rejonowego
w Jeleniej Górze

Wniosek
Dotyczy: I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16) Sąd Rejonowy i Okręgowy w Jeleniej Górze

Obraza przepisów prawa procesowego art. 1049 k.p.c. w zw. z art. 1050 k.p.c.

Postępowanie I Co 3259/08 zrewitalizowane przez sąd na I Co 441/16
13 listopada 2008 r. (datowany 10 listopada) – Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń
niepieniężnych (art. 1050 k.p.c.). Należało oddalić, ponieważ zgodnie z uchwałą SN z dnia 28
czerwca 2006 r., III CZP 23/06, zastępowalna czynność ta podlega egzekucji wyłącznie w trybie
art. 1049 k.p.c.
5 sierpnia 2009 r. – grzywna 2.000 zł. Bezpodstawnie. Tryb art. 1050 k.p.c. nie ma tu zastosowania.
Art. 365. Związanie orzeczeniem innych osób i organów
Dz.U.2016.0.1822 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
§ 1. Orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz
inne organy państwowe i organy administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie przewidzianych
także inne osoby.
§ 2. Kodeks postępowania karnego określa, w jakim zakresie orzeczenia sądu cywilnego nie wiążą
sądu w postępowaniu karnym.
Art. 5. Nadużycie prawa podmiotowego
Dz.U.2017.0.459 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym
przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie
uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.
Art. 7. Działanie organów państwa
Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.
Art. 32. Zasada równości obywatela wobec prawa
Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze
publiczne.
2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z
jakiejkolwiek przyczyny.

1 lutego 2010 r. – grzywna 2.000 zł. Brak poprzedzającego wniosku wierzyciela o wezwanie
dłużnika do wykonania czynności i przesłanie go przez sąd dłużnikowi, z żądaniem zajęcia
stanowiska (tak jak uczyniono to 24 marca 2016 r. w przekombinowanym postępowaniu I Co
441/16).
26 maja 2010 r. – grzywna 2.000 zł. Brak poprzedzającego wniosku wierzyciela o wezwanie
dłużnika do wykonania czynności i przesłanie go przez sąd dłużnikowi, z żądaniem zajęcia
stanowiska (tak jak uczyniono to 24 marca 2016 r. w przekombinowanym postępowaniu I Co
441/16).
6 lutego 2012 r. – grzywna 4.000 zł. Brak poprzedzającego wniosku wierzyciela o wezwanie
dłużnika do wykonania czynności i przesłanie go przez sąd dłużnikowi, z żądaniem zajęcia
stanowiska (tak jak uczyniono to 24 marca 2016 r. w przekombinowanym postępowaniu I Co
441/16).
18 stycznia 2013 r. – grzywna 4.000 zł. Brak poprzedzającego wniosku wierzyciela o wezwanie
dłużnika do wykonania czynności i przesłanie go przez sąd dłużnikowi, z żądaniem zajęcia
stanowiska (tak jak uczyniono to 24 marca 2016 r. w przekombinowanym postępowaniu I Co
441/16).
14 marca 2013 r. (datowany 12 marca) – Wniosek o ponowne wezwanie dłużnika do wykonania
czynności.
19 kwietnia 2013 r. – grzywna 4.500 zł. Bezpodstawnie, tryb egzekucji jest niewłaściwy i
niedopuszczalny, sprzeczny jednocześnie z literalną treścią wniosku wierzyciela. Sąd jest
związany przedmiotowym wnioskiem wierzyciela co do wskazanego sposobu egzekucji.
20 stycznia 2014 r. – Wniosek o ponowne wezwanie dłużnika do wykonania czynności.
15 maja 2014 r. (datowany 18 maja) – Wniosek o ponowne wezwanie dłużnika do wykonania czynności.
14 lipca 2014 r. – grzywna 8.600 zł. Bezpodstawnie, tryb egzekucji jest niewłaściwy i
niedopuszczalny, sprzeczny jednocześnie z literalną treścią wniosku wierzyciela. Sąd jest
związany przedmiotowym wnioskiem wierzyciela co do wskazanego sposobu egzekucji.
10 października 2014 r. (datowany 3 października) – Wniosek o ponowne wezwanie dłużnika do
wykonania czynności.
4 sierpnia 2015 r. – Postanowienie o umorzeniu postępowania w sprawie.
12 października 2015 r. (datowany 9 października) – Wniosek o ponowne wezwanie dłużnika do
wykonania czynności.

8 grudnia 2015 r. (datowany 26 listopada) – Wniosek o ponowne wezwanie dłużnika do wykonania
czynności, sygnowany I Co 3259/08. Należało odrzucić, ponieważ wykraczał poza normy
dopuszczalności, sąd związany jest wnioskiem wierzyciela, nie może go modyfikować. Ta
stronniczość to nie pierwszyzna w tej bezprecedensowej sprawie.
5 czerwca 2017 r. – Postanowienie (I Co 441/16) nakładające na dłużnika grzywnę w kwocie 2.000 zł.
Bezpodstawnie, tryb egzekucji jest niewłaściwy i niedopuszczalny, sprzeczny jednocześnie z
literalną treścią wniosku wierzyciela. Sąd jest związany przedmiotowym wnioskiem wierzyciela
co do wskazanego sposobu egzekucji. Każdy prosty człowiek umiejący czytać ze zrozumieniem,
zauważy, że treść wniosku wierzyciela z dnia 8 grudnia 2015 r. (datowany 26 listopada) jest
dosłownym cytatem art. 1049. k.p.c.
Sędzia ma obowiązek uzupełnić braki formalne, merytoryczne i etyczne legitymizując dlaczego
nie realizuje egzekucji zastępowalnej w trybie ustanowionego, obowiązującego, jedynie
słusznego przepisu prawa (art. 3 k.p.c.).
Sędziowie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze (p.o.) wiedzą, że stosują własne, gangsterskie, dowolne
prawo, że nie kierują się prawdą materialną, faktami i literą prawa. Wolą nadużywać władzy i godzić w
autorytet państwa (organów władzy sądowniczej), zamiast nabrać pokory i przestać nękać, dręczyć,
upokarzać dożywotnio całą rodziną Grzegorza Niedźwieckiego. Nie orzekają zgodnie z wnioskiem
wierzyciela co do wskazanego sposobu egzekucji, choćby z dnia 8 grudnia 2015 r. (datowany 26
listopada), bo nie chcą dodatkowo przeginać i nagle zastosować właściwy tryb egzekucji w myśl art.
1049 k.p.c. Przyjęli do wiadomości tylko część zapisu uchwały SN III CZP 23/06, że w odniesieniu do
konkretnego świadczenia zawsze właściwy jest tylko jeden sposób egzekucji. Stosują w związku z tym
zasadę, że skoro popełnili zbrodnię na starcie, to muszą ten tryb zbrodniczy, nie mający zastosowania
do tytułu wykonawczego I C 1062/08, nadal kontynuować. To jest złośliwe szykanowanie.


Żądam dostarczenia mi czterech brakujących w aktach sprawy wniosków wierzyciela o
ponowne wezwanie dłużnika do wykonania czynności, które bezwzględnie musiały
poprzedzać zasądzenie pokrzywdzonemu grzywien na przestrzeni 1.02.2010 – 18.01.2013.
Grzywny daje się za karę, najpierw musi być wniosek wierzyciela wzywający do
wykonania czynności, dana szansa dobrowolnego załatwienia sprawy. Sąd związany jest
zawsze wnioskiem wierzyciela. Wnioski te należy dostarczyć mi za zgodność z
oryginałem bez wymagania opłaty sądowej, ponieważ powinienem był je otrzymać
obligatoryjnie we właściwym terminie i mieć prawo do wyrażenia swojego stanowiska,
tak jak to miało miejsce w marcu 2016 r.

Jeżeli w aktach sprawy nie ma wskazanych wniosków, bo wierzyciel nie złożył na przestrzeni trzech lat
wymaganych prawem czterech wniosków, to należy rozważyć (nie pomijając całej parodii prawa) czy
nie zachodzą przesłanki:
Art. 824. Umorzenie postępowania egzekucyjnego z urzędu

Dz.U.2016.0.1822 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
§ 1. Postępowanie umarza się w całości lub części z urzędu:
4) jeżeli wierzyciel w ciągu sześciu miesięcy nie dokonał czynności potrzebnej do dalszego
prowadzenia postępowania lub nie zażądał podjęcia zawieszonego postępowania.
Sędzia ma być pokornym sługą ustawy
"Sędzia nie jest tym, który podważa ustawę"
Minister odpowiadając na pytania dziennikarzy zaznaczył, że "rola sędziego, to rola człowieka, który
pełni urząd w majestacie państwa, wydaje wyrok z szacunkiem dla ustawy 18". - Sędzia, jak się mówi,
jest pokornym sługą ustawy, a nie tym, kto tę ustawę podważa, wysadza w powietrze i kwestionuje jej
funkcjonowanie.
- Sędzia - pokorny sługa ustawy. Tak byłem uczony na studiach. I tak byli chyba uczeni ci, którzy dzisiaj
wydają pewne oświadczenia, ale widać, że nauka poszła w las - powiedział minister.
Zbigniew Ziobro
http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/zbigniew-ziobro-apeluje-do-sedziow,768250.html
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Błąd subsumcji = zastosowaniu niewłaściwego przepisu bądź na niewłaściwe określenie zakresu skutków prawnych
wynikających z danego przepisu w konkretnym wypadku jak również na zaprzeczeniu związku, jaki zachodzi między faktem
ustalonym w procesie a normą prawną.
https://prawo.money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/uchwala;sn;izba;cywilna,ic,iii,czp,23,06,7353,orzeczenie.html
Jeżeli Sąd Odwoławczy w Jeleniej Górze ma poważne wątpliwości, czy uchwała SN III CZP 23/06 dotyczy czynności ujętej w
tytule I C 1062/08 i czy jest bezwzględnie obowiązująca (Ius cogens), to powinien przedstawić to zagadnienie prawne do
rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu w trybie art. 390 § 1 k.p.c. Może zignorować tą zasadę legitymizacji orzeczeń tylko
wówczas, jeśli podważy stanowisko Sądu Najwyższego w tym zakresie, przedstawiając na tą okoliczność odmienne
orzecznictwo.
Zignorowanie przez sąd orzekający uchwały sędziów SN, która zapoczątkowała późniejsze jednolite orzecznictwo, wraz z
pominięciem tez stanowiących podstawy jej wydania, stanowi kwalifikowane naruszenie prawa. I to nie tylko takie, które
pomoże zapunktować w apelacji. Jest to bowiem wystarczająca przesłanka dla stwierdzenia niezgodności z prawem
prawomocnego orzeczenia w trybie art. 424(1) i nast. kpc. O ile bowiem przesłanki takiej nie da się potwierdzić w przypadku,
gdy sąd orzekający opowiada się za jedną z możliwych interpretacji przepisów prawa, to przy konfrontacji ze wskazaną
uchwałą sytuacja rysuje się odmiennie. Odrzucenie jej tez i przyjęcie przeciwnego stanowiska, bez odniesienia się do
argumentów leżących u podstaw uchwały, uderza w istotę funkcji Sądu Najwyższego nakierowaną na zapewnienie
zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa. Jeśli zatem dany problem wywoływał kontrowersje w orzecznictwie i właśnie
w celu usunięcia tych rozbieżności wydano taką uchwałę, to sąd powszechny nie może tego faktu zignorować i wyrokować w
taki sposób jakby uchwały nie było. Powinien zatem zawsze odnieść się do jej argumentacji, jako że nie sposób wykluczyć,
aby kompleksowa polemika z wyrażonymi tam racjami była z góry skazana na porażkę. Wszak co jakiś czas następuje zwrot
w linii orzeczniczej, który toruje sobie drogę do Sądu Najwyższego indywidualnymi orzeczeniami sądów powszechnych
najniższego szczebla.
http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Palestra/Palestra-r1987-t31-n12(360)/Palestra-r1987-t31-n12(360)-s15-25/Palestra-r1987-t31n12(360)-s15-25.pdf

http://www.media.senior.pl/wiadomosci/Ziobro-sedzia-jest-pokornym-sluga-ustawy,1685214.html


Szanowny Ministrze Sprawiedliwości, proszę zdjąć przynajmniej z siebie odium
niegodziwości, zwolnić podwładnych z funkcji Prezesa Sądu Rejonowego i Okręgowego
w Jeleniej Górze i pokazać, że czyni Pan prawdziwą reformę wymiaru sprawiedliwości.

Każdy powinien respektować prawo. Prawo jest po to, aby je szanować, a nie obchodzić, kiedy się
podoba i czynić poważne szkody wszelkim podmiotom.
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/
Z poważaniem
W załączeniu:
1. Przestrzeganie i stosowanie prawa,
2. Naruszenie prawa procesowego.

Przestrzeganie i stosowanie prawa, etapy stosowania prawa

Przestrzeganie prawa należy rozumieć takie postępowanie obywateli i organów
państwowych, które jest zgodne z obowiązującymi przepisami. Stosowanie prawa
polega na posługiwaniu się przez organy państwowe przepisami prawnymi, które
służą do podejmowania decyzji.

Stosowaniem prawa zajmują się tylko organy państwowe.
Stosowanie prawa odbywa się w jednej z dwóch następujących form:
1) ustalenie istnienia między stronami stosunku prawnego i sprecyzowanie
jego treści, czyli: sąd lub organ administracji państwowej stwierdza, że
między stronami istnieje stosunek prawny o określonej treści, i w związku z
tym strony mają wobec siebie takie to i takie prawa i obowiązki. Przykładem
tej formy stosowania prawa jest wyrok sądu w karnej, gdzie sąd stwierdza
fakt popełnienia przestępstwa i w ten sposób ustala istnienie stosunku
prawnego pomiędzy państwem a przestępcą, a jednocześnie precyzuje go
wymierzając karę, orzekając o kosztach procesu itd.
2) stworzenie między stronami nowego stosunku prawnego, czyli: w skutek
wydania przez organ państwowy aktu prawnego, między stronami powstaje
nowy stosunek prawny, np. wyrok rozwodowy stwarza między stronami

nową sytuację prawną, gdyż zrywa istniejący dotąd między nimi stosunek
prawny.
Występują trzy etapy stosowanie prawa:
- ustalenie stanu faktycznego;
- wyszukanie
(subsumcja);

normy

prawnej

odnoszącej

się

do

danego

stanu

- wydanie decyzji;

NARUSZENIA PRAWA PROCESOWEGO
/…/
Sąd II rozpoznaje sprawę w granicach apelacji; w granicach zaskarżenia bierze jednak z urzędu pod uwagę nieważność
postępowania.
I. Nieważność postępowania zachodzi:

1. droga sądowa była niedopuszczalna, (sprawa cywilna)
2. strona nie miała zd. sądowej lub procesowej, organu powołanego do jej reprezentowania lub przedstawiciela
3.
4.
5.
6.

ustawowego, albo pełnomocnik strony nie był należycie umocowany,
res iudicata, lis pendens,
skład sądu był sprzeczny z pr. albo w rozpoznaniu spr. brał udział sędzia wyłączony z mocy ustawy,
strona została pozbawiona możności obrony swych praw,
SR orzekł w sprawie, w której SO jest właściwy bez względu na wartość przedmiotu sporu.

II. Naruszenie innych przepisów postępowania – naruszenie przepisów proceduralnych powinno zostać w formie
zastrzeżenia zgłoszone do protokołu przez stronę.
Naruszenia przepisów procesowych może nastąpić przez:




naruszenie w ścisłym tego słowa znaczeniu, polegające na przyjęciu istnienia lub nieistnienia przepisu wbrew
istotnemu stanowi rzeczy;
błędną wykładnię lub niewłaściwą analogię;
niewłaściwe zastosowanie.

Zarzut nierozpoznania istoty sprawy:
Może stanowić zarzut apelacji jednak sąd II uchyla wyrok w całości lub w części jeżeli sąd I nie rozpoznał istoty sprawy. (art.
386 § 4 KPC).

Niewyjaśnienie wszystkich okoliczności faktycznych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy:
Sąd nie zebrał pewnych dowodów i dlatego nie wyjaśnił sprawy.
Obejmuje wyłącznie błędy odnoszące się do podstawy faktycznej wyroku. Powoduje niepełne ustalenie stanu faktycznego
sprawy przy czym niepełność ta polega na lukach w ustaleniach w skutek tego że sąd albo nie dopuścił wskazanego przez
stronę dowodu albo wbrew obowiązkowi nie wyjaśnił okoliczności z urzędu.
Sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału
Sprzeczność m. dowodami a konkluzją do jakiej dochodzi sąd na podstawie dowodów.
Zasadnicza różnica pomiędzy "nie wyjaśnieniem istotnych okoliczności sprawy" a "sprzecznością ustaleń z zebranym
materiałem" sprowadza się do tego, że w pierwszym przypadku sąd nie zebrał pewnych dowodów i dlatego nie wyjaśnił
sprawy a w drugim przypadku materiał zebrał ale źle go ocenił.
Sprzeczność z treścią zebranego w sprawie materiału musi dotyczyć ustaleń istotnych tzn. mogących mieć wpływ na wynik
sprawy. Dlatego pomięcie przy ocenie pewnego dowodu, który nie mógł mieć wpływu na treść podstawy prawnej
rozstrzygnięcia nie stanowi w/w sprzeczności.

*
Jelenia Góra, dnia 11 września 2017 r.

Istota, która odważy się być dyspozycyjna zbrodniarzom i nie wyprostuje podwójnego
oszustwa (pierwszy wniosek wierzyciela oparty na podstawie art. 1050 k.p.c. w
postępowaniu I Co 3259/08 należało oddalić, a bieżący w postępowaniu I Co 441/16
należało uznać w trybie art. 1049 k.p.c.) i pójdzie tą samą drogą stosując własne,
niedopuszczalne przepisy, które nie mają zastosowania do tytułu wykonawczego I C
1062/08, będzie musiała spotkać się ze mną na wokandzie karnej. Będzie zmuszona
sama mnie pozwać…
https://prawo.money.pl/orzecznictwo/sadnajwyzszy/uchwala;sn;izba;cywilna,ic,iii,czp,23,06,7353,orzeczenie.html
http://orzeczenia.elblag.so.gov.pl/details/$N/151010000000503_I_Cz_000092_2013_
Uz_2013-02-28_001
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/

Miłej zabawy

PREZES
Trybunału Narodowego
z siedzibą w Jeleniej Górze

Grzegorz Niedźwiecki

*
Jelenia Góra, 11 września 2017 r.

Sąd Okręgowy
w Jeleniej Górze
za pośrednictwem
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Dotyczy: Sygnatura akt Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze I Co 441/16

Skarżący - Dłużnik:
Grzegorz Niedźwiecki
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra
PESEL 61072301251

SKARGA
na przewlekłość postępowania w sprawie rozpatrzenia zażalenia z dnia 19 czerwca 2017 r. na
egzekucję I Co 441/16 w trybie niedopuszczalnym

Na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 3 punkt 7 Ustawy z dn. 17 czerwca 2004 o skardze na naruszenie
prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, uprzejmie
wnoszę o:
4. Stwierdzenie, że w postępowaniu zażaleniowym sygn. akt I Co 441/16 przed Sądem
Rejonowym w Jeleniej Górze doszło do przewlekłości postępowania,

5. Przyznanie od Skarbu Państwa na rzecz skarżącego kwoty 20.000,- PLN /słownie: dwadzieścia
tysięcy złotych/ na podstawie art. 12 ust. 4 w/w ustawy,
6. Zasądzenie od Skarbu Państwa - Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze kosztów tego postępowania.

Jednocześnie wnoszę o zwolnienie z wszelkich kosztów sądowych wiążących się z niniejszą skargą i
zastępstwa procesowego z uwagi na tragiczną sytuację finansową skarżącego. Jestem osobą
bezrobotną, bez prawa do zasiłku, niemogącą poczynić oszczędności ze środków potrzebnych do
utrzymania siebie i rodziny.

Jest to skarga na czynności procesowe, na etap sprawy, wątek postępowania egzekucyjnego tytułu
wykonawczego I C 1062/08, a nie na przewlekłość całego postępowanie egzekucyjne I Co 441/16, które
toczy się w Sądzie Okręgowym oddzielnie pod sygn. II S 22/17.
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze nie może się tłumaczyć postępowaniem międzyinstancyjnym, bo to są
jego winy, że prostej, oczywistej sprawy nie chce zakończyć i że akta sprawy są w Sądzie Okręgowym
w Jeleniej Górze.
Nie było i nie ma żadnych podstaw prawnych i merytorycznych do niewyegzekwowania tytułu
wykonawczego I C 1062/08 w jedynie słusznym i jedynie dopuszczalnym, trybie art. 1049 k.p.c.
Tylko przekora, destrukcja sędziów, dowolne, prywatne stosowanie prawa i obraza zasad współżycia
społecznego, pozwala sędziom stosować w przedmiotowej sprawie niedopuszczalny tryb egzekucyjny,
czyli art. 1050 k.p.c., który ma zastosowanie tylko do czynności niezastępowalnych.
Jak stanowi uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06:
1. Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez
dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie
art. 1049 k.p.c.

Posługiwanie się argumentem, iż Sąd związany jest wnioskiem wierzyciela jest kpiną z czytania ze
zrozumieniem, z logiki, z elementarnej przyzwoitości, jest nadużyciem, ponieważ Sąd zawsze związany
jest tytułem wykonawczym. Drugi punkt sentencji uchwały SN III CZP 23/06 mówi, iż Sąd jako organ
egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela co do wskazanego sposobu egzekucji, co
znaczy, że Sąd nie może narzucić własnej podstawy prawnej. Orzeczenie odnosi się do materii sprawy
III CZP 23/06, do art. 1049 k.p.c., podając w uzasadnieniu, że rozważyć należy, czy związanie, o którym
mowa, nie doznaje ograniczeń w wypadku egzekucji świadczeń niepieniężnych. Wątpliwości powstają
dlatego, że w tym wypadku wierzyciel nie ma możliwości wyboru sposobu egzekucji, w odniesieniu
bowiem do konkretnego świadczenia w zasadzie zawsze właściwy jest tylko jeden sposób egzekucji i
on powinien zostać wskazany we wniosku (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia
1988 r., III CRN 429/88, OSNCP 1991, nr 1, poz. 11). Zagadnienie prawne oparte było na właściwej
podstawie prawnej, stąd związanie było słuszne.

W wypadku podania niewłaściwej podstawy prawnej we wniosku wierzyciela (co nie miało miejsca we
wniosku pełnomocnika FM „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze z dnia 26 listopada 2015 r.) sąd nie
miałby innej możliwości jak oddalić wniosek jako chybiony (vide I Cz 94/13 - postanowienie z
uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Elblągu z 2013-02-28).
Wierzyciel składając w dniu 8 grudnia 2015 r. (datowany 26 listopada 2015 r.) wniosek o zobowiązanie
dłużnika do wykonania czynności wskazał prawidłowo:
Wnoszę o wezwanie dłużnika Grzegorza Niedźwieckiego do wykonania zobowiązania (…sąd, w
którego okręgu czynność ma być wykonana, na wniosek wierzyciela wezwie dłużnika do jej wykonania
w wyznaczonym terminie – art. 1049 k.p.c.).
W razie ponownego niewykonania przez dłużnika czynności – wnoszę o zastosowanie środków w celu
wyegzekwowania obowiązku nałożonego na dłużnika prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w
Jeleniej Górze, sygn. akt I C 1062/08 (…po bezskutecznym upływie terminu udzieli wierzycielowi
umocowania do wykonania czynności na koszt dłużnika – art. 1049 k.p.c.).
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze interpretując wniosek po swojemu, wbrew oczywistym faktom, nadużył
prawa, przypisując wnioskowi niesłusznie reliktowy przepis art. 1050 k.p.c., bezpodstawnie tym samym
szykanując Grzegorza Niedźwieckiego.
To są nieludzkie decyzje i poważne szkody dla Grzegorza Niedźwieckiego i jego rodziny. Sąd złośliwie
uwiązując go do czynności procesowych, do bycia dyspozycyjnym, pozbawia skarżącego możliwości
pacy w Niemczech i uzyskania środków do życia. Jak długo Sąd nie rozpatrzy zażalenia i całego
postępowania we właściwym trybie egzekucyjnym, art. 1049 k.p.c., tak długo nie będę mógł wyjechać
do pracy za granicę i być może nie uzyskam wymaganych lat pracy do emerytury. Nie ma żadnych
przeciwwskazań, aby sprawy nie zakończyć definitywnie, są ku temu wszelkie podstawy. Dla jasności
sytuacji, załączam tytuł egzekucyjny, wniosek wierzyciela, zażalenie na grzywny, uchwałę SN III CZP
23/06 oraz orzecznictwo Sądu Elbląskiego.

Grzegorz Niedźwiecki złożył dnia 19 czerwca 2017 r. zażalenie na postanowienie Sądu Rejonowego w
Jeleniej Górze z dnia 5 czerwca 2017 r. Sąd miał nie tylko przesłanki, ale podstawy prawne i
merytoryczne do uchylenia bezpodstawnych grzywien i do wykonania egzekucji w trybie art. 1049 k.p.c.
Mija kolejne trzy miesiące, a Sąd nie czyni zadość wnioskowi wierzyciela, godzi w autorytet państwa
(władzy sądowniczej) i nie upokarza dłużnika. Nie odnosi się do sensu stricte, do uchwały Sądu
Najwyższego III CZP 23/06 i do orzecznictwa w sprawie czynności zastępowalnych. Stoi ponad prawem
i prawami człowieka. Stosuje umyślną obstrukcję19.

Minister Zbigniew Ziobro odpowiadając na pytania dziennikarzy zaznaczył, że "rola sędziego, to rola
człowieka, który pełni urząd w majestacie państwa, wydaje wyrok z szacunkiem dla ustawy". - Sędzia,
jak się mówi, jest pokornym sługą ustawy, a nie tym, kto tę ustawę podważa, wysadza w powietrze i
kwestionuje jej funkcjonowanie.
19

Postanowienie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny z dnia 5 czerwca 2017 r.
nakładające na Grzegorza Niedźwieckiego grzywnę w kwocie 2.000 zł i wezwanie do poświadczenia
nieprawdy wydane zostało w oparciu o postanowienie I Co 441/16 z dnia 9 listopada 2016 r. wydane z
obrazą przepisów prawa procesowego art. 1049 k.p.c. w zw. z art. 1050 k.p.c. Sąd mylnie odczytał
wniosek wierzyciela, wykracza poza uprawnienia związania wnioskiem wierzyciela prywatnego i
samodzielnie narzuca niedopuszczalny tryb egzekucyjny, jako czynność niezastępowalna, choć tytuł
egzekucyjny nie spełnia takich kryteriów..

Żądam kategorycznie przerwania tego uporczywego nękania. Jestem człowiekiem i tego wymagam od
sędziów.
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/

Mając na uwadze powyższe i stanowisko Ministra Sprawiedliwości, iż sędzia ma być pokornym sługą
ustawy, wnoszę jak w petitum

W załączeniu:
1.
2.
3.
4.
5.

Wyrok zaoczny I C 1062/08 z dnia 3 września 2008 r.
Wniosek o ponowne wezwanie dłużnika do wykonania czynności z dnia 26 listopada 2015 r.
Zażalenie od postanowienia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia19 czerwca 2017 r.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06.
Postanowienie z uzasadnieniem I Cz 94/13 Sądu Okręgowego w Elblągu z dnia 28-02-2013 – z
portalu orzeczeń sądów powszechnych Ministerstwa Sprawiedliwości.

*
Jelenia Góra, dnia 6 września 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
58-506 Jelenia Góra
ul. Działkowicza 19

Sąd właściwy
- Sędzia - pokorny sługa ustawy. Tak byłem uczony na studiach. I tak byli chyba uczeni ci, którzy
dzisiaj wydają pewne oświadczenia, ale widać, że nauka poszła w las - powiedział minister.

za pośrednictwem
Prokuratury Rejonowej w Jeleniej
Górze

Zażalenie
na postanowienie z dnia 21 sierpnia 2017 r., sygn. akt PR 1Ds 1208.2017, o odmowie wszczęcia
dochodzenia przeciwko Sędziom Sądu Rejonowego oraz Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze odmówiła wszczęcia dochodzenia w zakresie
przekroczenia uprawnień przez Sędziów Sądu Rejonowego w sprawie II K 467/07 oraz Sądu
Okręgowego w Jeleniej Górze w sprawie I C 1062/08, działających na szkodę Grzegorza
Niedźwieckiego – o czyn z art. 231 § 1 kk - wobec stwierdzenia przedawnienia karalności, na zasadzie
art. 17 § 1 pkt 6 kpk.
Prokurator Greb-Hejno przyznała, iż przestępstwo zaistniało, stwierdzając jednoznacznie, że
jestem osobą pokrzywdzoną, że działano na moją szkodę. Przepis art. 17 § 1 pkt 6 kpk nie ma tu
zastosowania, tylko fakt stwierdzenia przestępstwa. Kwestię pociągnięcia do odpowiedzialności
przestępców w togach rozstrzygnę najpóźniej jak funkcjonariusze nadużywający władzy pójdą w stan
spoczynku (art. 44 konstytucji). Zbrodnie nie ulegają przedawnieniu. Fakt stwierdzenia przestępstwa,
a nie złożenia aktu oskarżenia, pozwali mi złożyć wniosek o wznowienie postępowania.
Niemoralni funkcjonariusze, niegodni urzędu sędziowskiego, wydają dowolne orzeczenia oparte
na fałszu materialnym, umyślnie krzywdzą przez dziesięć lat mnie i całą moją rodzinę. Bez przyczyny,
bez faktu zdarzenia, z obrazą przepisów prawa materialnego art. 1 § 1 kk oraz art. 42 konstytucji.
Prostej sprawy, oczywistej prawdy materialnej i faktów w ogóle nie analizują, nie badają, tylko uprawiają
parodię prawa, wyrządzając dodatkowo świadomie w wielkich rozmiarach szkodę w obrocie
gospodarczym - art. 296 § 3 kk. To jest nie tylko korupcja gospodarcza, to jest bezprecedensowa
sprawa. Moralny człowiek odniósłby się do sensu stricte (k. 8 akt sprawy II K 467/07) i w pięć minut
sprawę rozstrzygnął. Niestety, zorganizowana grupa przestępcza celowo przewleka postępowania, aby
nie ponieść za zbrodnie stalinowskie konsekwencji.
Jestem osobą pokrzywdzoną i czyni mi się nadal krzywdę (obraza przepisów prawa procesowego
art. 1049 k.p.c. w zw. z art. 1050 k.p.c., pogwałcenie uchwały SN III CZP 23/06). Nie można kogoś
krzywdzić samemu nie ponosząc odpowiedzialności20. Przynajmniej w cywilizowanym świecie. Istnieje
m.in. konstytucyjne prawo do obrony na każdym etapie postępowania – art. 45 oraz równość obywatela
wobec prawa – art. 32 konstytucji i obowiązek naprawienia szkody – art. 46 kk. Pani Prokurator
pominęła uporczywe nękanie i znęcanie się przez tzw. sędziów. Tylko socjopaci i zwyrodnialcy pokroju
Minister Zbigniew Ziobro odpowiadając na pytania dziennikarzy zaznaczył, że "rola sędziego, to rola człowieka, który pełni
urząd w majestacie państwa, wydaje wyrok z szacunkiem dla ustawy". - Sędzia, jak się mówi, jest pokornym sługą ustawy, a
nie tym, kto tę ustawę podważa, wysadza w powietrze i kwestionuje jej funkcjonowanie.
20

- Sędzia - pokorny sługa ustawy. Tak byłem uczony na studiach. I tak byli chyba uczeni ci, którzy dzisiaj wydają pewne
oświadczenia, ale widać, że nauka poszła w las - powiedział minister.

Josef Fritzl tak postępują. Pani prokurator może dołączyć do tej grupy, ale przyjdzie czas, że staniecie
przed Trybunałem Narodowym.
Te zbrodnie trwają:
Art. 231. Nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza
Art. 270. Fałszerstwo dokumentu
Art. 271. Poświadczenie nieprawdy
Art. 273. Użycie poświadczenia nieprawdy
Art. 236. Zatajanie dowodów niewinności
Art. 239. Poplecznictwo
Art. 286. Oszustwo
Art. 190. Groźba karalna
Art. 190a. Uporczywe nękanie – stalking
Art. 246. Znęcanie się funkcjonariusza w celu uzyskania oświadczenia
Art. 191. Zmuszanie do określonego zachowania, zaniechania lub znoszenia
Art. 282. Wymuszenie rozbójnicze
Art. 207. Znęcanie się
Art. 118. Eksterminacja
Art. 119. Dyskryminacja
Art. 151. Namowa i pomoc do samobójstwa
Art. 156. Ciężki uszczerbek na zdrowiu
Art. 157. Inne uszkodzenie ciała – średni i lekki uszczerbek na zdrowiu
Art. 160. Narażenie na niebezpieczeństwo
Art. 162. Nieudzielenie pomocy
Art. 189. Pozbawienie człowieka wolności
Art. 296. Wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym

Zażalenie to ma podwójny charakter:
1. należy poddać je nieskorumpowanym organom kontroli instancyjnej pod nadzorem
Prokuratury Krajowej, a z drugiej strony
2. potraktować jako skarga na przewlekłość postępowania (zasada zakazu tortur) i
wniosek o zadośćuczynienie w kwocie 20.000,00 zł za szkody wyrządzane bezustannie
i z premedytacją.

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/

Jestem osoba pokrzywdzoną, ale mam swoja godność.

PREZES
Trybunału Narodowego
z siedzibą w Jeleniej Górze

Grzegorz Niedźwiecki

*
Tak działa zorganizowana grupa przestępcza

Odmowa wszczęcia dochodzenia PR 1 Ds 1208.2017

Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze odmówiła wszczęcia dochodzenia w
zakresie przekroczenia uprawnień przez Sędziów Sądu Rejonowego w sprawie II K
467/07 oraz Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w sprawie I C 1062/08, działających
na szkodę Grzegorza Niedźwieckiego – o czyn z art. 231 § 1 kk - wobec
stwierdzenia przedawnienia karalności, na zasadzie art. 231 § 1 pkt 6 kpk.
Jest to przyznanie się w istocie do zaistnienia przestępstw, tylko zastosowano
wymyk. Złożę zażalenie oczywiście, ze skargą na przewlekłość postępowania i
zadośćuczynienie w kwocie 20.000,00 zł.
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/

Jelenia Góra, dnia 5 września 2017 r.

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

*
Jelenia Góra, dnia 4 września 2017 r.

Organ nadrzędny Sądu Rejonowego w Jeleniej
Górze
I Wydział Cywilny
Powód: Grzegorz Niedźwiecki 61072301251
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra
Pozwany: Andrzej Żuk, Prezes Sądu Rejonowego w
Jeleniej Górze

ul. Mickiewicza 21, 58-500 Jelenia Góra
Dotyczy: Sygn. akt I C 727/17
WPS: 100,00 zł

Odpowiedź na odpowiedź na pozew
W imieniu własnym w odpowiedzi na odpowiedź na pozew z dnia 02.08.2017r., działając jako
powód, wnoszę o:
1. oddalenie odpowiedzi na pozew jako bezpodstawna i niezasadna;
2. rozpoznanie sprawy z udziałem strony pozwanej Andrzeja Żuk, pełniącego funkcję Prezesa
Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze w dniu składania wniosku o udzielenie informacji publicznej
i procesowej;
3. podtrzymanie uznania zasadności wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych i zastępstwa
procesowego z racji bycia osobą drastycznie pokrzywdzoną oraz niemożności poczynienia
oszczędności potrzebnych do utrzymania siebie i rodziny.
4. oddalenie zarzutu braku legitymacji procesowej biernej po stronie pozwanego Andrzeja Żuk
PSR jako chybiony.

AD MERITUM
Po pierwsze
Sędziowie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze nie mogą prowadzić postępowania przeciwko osobie,
która piastowała funkcję ich zwierzchnika, nawet, gdyby to był ich pozew, bo mija się to z logiką, celem
samym w sobie, obiektywizmem, rolą kontroli, nadzoru, zasadą kompetencji i nadrzędności.

Po drugie
Przyznanie przez Dyrektora Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Katarzynę Michalską-Bochynek
pełnomocnictwa procesowego radcy prawnego dla wysokiej rangi sędziego Andrzeja Żuk, jest nie na
miejscu. Jest zupełnie niezasadne. Sądy jeleniogórskie wielokrotnie odmawiały mi ustanowienia
adwokata z urzędu, twierdząc, że nie jestem osobą nieporadną, przez co należy rozumieć sytuację, w
której nie potrafi ona w zrozumiały i poprawny sposób przedstawić swojego stanowiska procesowego
oraz nie ma podstawowej orientacji w regułach rządzących procesem cywilnym. Jeżeli socjolog nie
potrzebuje zastępstwa procesowego, to tym bardziej sędzia po aplikacjach i bogatym doświadczeniu
życiowym. Przyznanie zastępstwa procesowego Prezesowi Sądu Rejonowego jest próbą dalszego,
barbarzyńskiego wykańczania ekonomicznego mnie i mojej rodziny. Nie wyrażam zgody na takie
represyjne, stronnicze procedowanie banalnej sprawy. Żądam szacunku i równości wobec prawa.
Andrzej Żuk jest stroną i ma zdolność procesową.

Po trzecie
Dobra osobiste to prawo do szacunku, do godności, do czci, do zdrowia, do obrony, do świadomości, do
informacji procesowej, do zakazu stosowania tortur. Zwrot „w szczególności” w art. 23 k.c. wskazuje
jednoznacznie, iż nie jest to katalog zamknięty. Nie można mówić, że to reguluje prawo karne, bo nie
jest to wyłączność.
Niezależnie od faktów i przepisów prawa, jaką trudność sprawia Prezesowi Sądu Rejonowego w
Jeleniej Górze udzielenie pokrzywdzonemu merytorycznej, czytelnej informacji wyjaśniającej i
procesowej, mającej istotne znaczenie w sprawie? Tak trudno stosować zwykłą przyzwoitość, wartości
ślubowania i zbioru zasad etyki zawodowej sędziów? Proszę nie ograniczać mi prawa do obrony,
przerwać tą obstrukcję, zaniechanie działań i udzielić prostej odpowiedzi, która i tak wynika en bloc z
ciężaru dowodu, któremu oskarżyciel prywatny (z pomocą stronniczego sędziego Jarosława
Staszkiewicza) nie sprostał w sprawie II K 467/07. I tu jest a contrario puencie radcy prawnego. Jestem
gotów cofnąć pozew cywilny, jeżeli sędziowie naprawią ten cyrk.

Po czwarte
Sędzia i prokurator może odpowiadać cywilnie
Ponieważ jak zwykle, wmawiają wszystkim nieprawdę, że sędzia nie może odpowiadać cywilnie na
zasadzie winy, bądź braku legitymacji procesowej biernej po stronie pozwanego, oświadczam co
następuje i przedstawiam wykładnię oraz przypisy na okoliczność, że jest inaczej.
Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze może zarówno odpowiadać cywilnie jako podmiot Skarbu
Państwa oraz osobiście jako osoba fizyczna. To, że zaniechania dokonał nie na placu budowy jako
murarz tylko w Sądzie Rejonowym jako funkcjonariusz publiczny, to tym bardziej źle o nim świadczy. To
szczególne miejsce zdarzenia.
W uchwale z dnia 27 września 2012 r., III CZP 48/12 (OSNC z 2013r., nr 3, poz. 31) wskazano:
Sąd Najwyższy rozważając zagadnienie odpowiedzialności członków komisji dyscyplinarnej wyższej
uczelni wskazał natomiast, że w świetle uregulowań zawartych w Konstytucji oraz ustawie o ustroju
sądów powszechnych sędziowie nie korzystają z immunitetu w sprawach cywilnych i żaden
przepis nie wyłącza ich odpowiedzialności deliktowej wobec poszkodowanego za szkody
wyrządzone niezgodnym z prawem działaniem i zaniechaniem przy wykonywaniu władzy
sądowniczej oraz przez wydanie niezgodnego z prawem orzeczenia.
Nie budzi wątpliwości, że sędzia jest funkcjonariuszem państwowym i wykonuje władzę
sądowniczą, jako element władzy publicznej. Sądy, jako organ władzy publicznej – władzy
sądowniczej, sprawują wymiar sprawiedliwości poprzez sędziów, a sędzia w toku postępowania
wykonuje czynności jurysdykcyjne, jako sąd w znaczeniu procesowym. Za utrwalone należy uznać
stanowisko Sądu Najwyższego, że działanie w charakterze funkcjonariusza publicznego nie
eliminuje automatycznie odpowiedzialności za naruszenie dobra osobistego innej osoby i
działanie to, zrealizowane w ramach wykonywanej funkcji publicznej, może stanowić podstawę

odpowiedzialności niezależnie od odpowiedzialności Skarbu Państwa (wyroki Sądu Najwyższego:
z dnia 28 listopada 1980 r., IV CR 475/80, OSNCP z 1973 r., nr 6, poz. 115, z dnia 8 lutego 1991 r., I
CR 791/90 nie publ., z dnia 19 grudnia 2002 r., II CKN 176/01, nie publ., z dnia 12 lutego 2010 r., I CSK
340/00, OSNC-ZD z 2010 r, nr 3, poz. 97, Biul. SN z 2010 r., nr 4, poz. 13 -14, z dnia 8 listopada 2012
r., I CSK 177/12, nie publ.).
Trafnie przyjął Sąd Apelacyjny, że wyłączenie odpowiedzialności sędziego z tytułu naruszenia dóbr
osobistych strony procesu, jako wyjątek od zasady równości wobec prawa, musiałoby mieć
podstawę w jednoznacznych uregulowaniach ustawowych, a ani przepisy kodeksu cywilnego,
ani przepisy ustawy o ustroju sądów powszechnych takich rozwiązań nie przewidują.
Konstytucyjna zasada niezawisłości sędziów określona w art. 178 ust. 1 Konstytucji RP oznacza, że
sędzia przy wykonywaniu czynności jurysdykcyjnych podlega wyłącznie Konstytucji i ustawom, a więc
działa wyłącznie w oparciu o prawo, zgodnie ze swoim sumieniem i przekonaniem. Jedną z gwarancji
niezawisłości jest immunitet formalny przyznany sędziom w art. 181 Konstytucji RP i art. 80 ust. 1 u.s.p.,
ograniczony do odpowiedzialności karnej i niedający podstaw do wyłączenia odpowiedzialności
cywilnej.
Takich podstaw nie stwarza również immunitet materialny przyznany w sprawach o wykroczenia
( art. 81 u.s.p.) ograniczający w tym zakresie odpowiedzialność sędziego do odpowiedzialności
dyscyplinarnej, o ile czyn spełnia jednocześnie jej przesłanki określone w art. 107 ust. 1 u.s.p. Istota
instytucji immunitetu, jako uprawnienia o charakterze publicznym, polega na przyznaniu sędziom
szczególnego, ściśle określonego uprawnienia zwalniającego ich od podlegania powszechnie wiążącym
obowiązkom prawnym ze względu na konieczność zapewnienia wymiarowi sprawiedliwości oraz
obywatelom wykonywania zadań jurysdykcyjnych w sposób wolny od jakichkolwiek wpływów i
nacisków.
Immunitet sędziowski stanowi wyjątek od powszechnych zasad odpowiedzialności karnej, a jako
wyjątek nie podlega interpretacji rozszerzającej. Nie można więc stosować, jak to wywodzi
skarżący, wykładni a maiori ad minus przyjmując, że wobec treści art. 81 u.s.p. obejmuje on
także delikt cywilny. Nie może być też skuteczne odwołanie się przez skarżącego zarówno do
treści Europejskiej Karty o Statucie Sędziów i Wielkiej Karty Sędziów, jak i względów
pragmatycznych, bo nie mogą stanowić pozaustawowej podstawy ograniczenia
odpowiedzialności z tytułu naruszenia dóbr osobistych, nawet jeżeli zachodzą przypadki pozwania
sędziów bez jakichkolwiek podstaw faktycznych i prawnych spowodowane nielojalnym postępowaniem
stron procesu. Powołany natomiast w skardze art. 120 § 1 k.p. dotyczy szkody wyrządzonej przy
wykonywaniu obowiązków pracowniczych, a więc pracy wykonywanej na rzecz i pod kierownictwem
pracodawcy, do której nie można zaliczyć, z uwagi na zasadę niezawisłości i niezależności sędziego,
czynności jurysdykcyjnych.
Wniosku o wyłączeniu tej odpowiedzialności nie uzasadnia także treść zasady niezawisłości, bo
dając uprawnienie do niezależności jurysdykcyjnej od innych czynników, niż przepisy Konstytucji, ustaw,
własne sumienie i przekonanie, nakłada ona na sędziego obowiązek działania zgodnie z prawem. W
świetle treści art. 24 k.c. legitymację bierną w sprawie o ochronę dóbr osobistych ma każda osoba
fizyczna lub prawna, która swym działaniem naruszyła dobra osobiste innej osoby. Odpowiedzialności
funkcjonariusza państwowego za naruszenie przez niego dóbr osobistych innej osoby w toku

wykonywania czynności z zakresu władzy publicznej nie wyklucza równoległa odpowiedzialność Skarbu
Państwa na podstawie art. 417 lub 417 1 § 2 k.c.
Wyłączenia tej odpowiedzialności nie można także wywodzić ze szczególnej pozycji ustrojowej
sędziów i unormowania w ustawie o ustroju sądów powszechnych odpowiedzialności
dyscyplinarnej za przewinienia służbowe, w tym oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa (art.
107 § 1 u.s.p.), bo celem tego postępowania nie jest ochrona naruszonego dobra osobistego strony, a jak się wskazuje w doktrynie - przeciwdziałanie potencjalnym negatywnym zachowaniom sędziów i
zapewnienie właściwych, podwyższonych standardów rzetelności zawodowej i etyki środowiska
sędziowskiego. W konsekwencji przyjąć należy, że sędzia może ponosić odpowiedzialność cywilną na
podstawie art. 24 k.c. za bezprawne naruszenie dóbr osobistych strony w toku czynności
jurysdykcyjnych.
Konieczną przesłanką odpowiedzialności sędziego na podstawie art. 24 k.c. jest bezprawność
działania lub zaniechania naruszającego dobro osobiste, przy wykonywaniu władzy sądowniczej.
Problem wykładni pojęcia „bezprawności” jest o tyle skomplikowany, że specyfika czynności
jurysdykcyjnych zarówno w zakresie czynności sędziego w toku postępowania, orzekania i
sporządzania motywów w konkretnych sprawach może prowadzić do naruszenia dóbr osobistych
strony. Tak jest w toku postępowania cywilnego w sprawach, w których sędzia musi badać stan
faktyczny pod kątem sfery życia prywatnego, lub nawet intymnego stron, stan zdrowia fizycznego albo
psychicznego strony, zachowanie strony w stosunku do innych osób, a następnie dokonać oceny
pozytywnej lub negatywnej tych okoliczności i działania strony i wskazać na te okoliczności jako
podstawę zastosowania norm prawa materialnego zarówno w uzasadnieniu ustnym, jak i pisemnym.
Również w procesie karnym sąd ustala i rozważa okoliczności popełnienia czynu, może badać stan
psychiczny strony i dokonuje ich oceny przypisując oskarżonemu popełnienie czynu karalnego. W toku
postępowania dochodzi do ujawnienia informacji dotyczących strony, które poza tym postępowaniem
chronione są prawem jako objęte dobrami osobistymi każdej osoby fizycznej. Rozprawy w tych
postępowaniach są jawne (art. 45 Konstytucji RP, art. 148 k.p.c., art. 355 k.p.k.), poza wypadkami
określonymi ustawowo, a więc każda osoba w rozprawie uczestnicząca może mieć wiedzę o faktach
nimi objętymi, a strona postępowania, która nie wnosi o wyłączenie jawności rozprawy musi się z tym
liczyć.
Przesłanka bezprawności musi być rozumiana w sposób właściwy dla prawa cywilnego ale musi
również uwzględniać specyfikę działania wymiaru sprawiedliwości i czynności jurysdykcyjnych
sędziego. Bezprawne jest każde działanie sprzeczne z normami prawnymi, a w szerokim ujęciu także z
porządkiem prawnym i zasadami współżycia społecznego. Jak wskazał Sąd Najwyższy, jest to
niezgodne z prawem działanie podmiotu wykonującego władzę publiczną, polegające na sprzeczności
pomiędzy zakresem kompetencji organu, sposobem jego postępowania i treścią rozstrzygnięcia
wynikającymi z wzorca ustawowego a jego działaniem rzeczywistym (wyrok z dnia 19 kwietnia 2012 r.,
IV CSK 406/11, OSNC-ZD z 2012 r., nr 3, poz. 68, Biul. SN z 2012 r., nr 6, poz. 12 i orzeczenia w nim
powołane).
Zakres i sposób działania sędziego, a więc także granice dopuszczalnego wkroczenia przez sędziego w
sferę dóbr osobistych stron postępowania, wyznaczać będą przede wszystkim przepisy procedury
właściwe dla danego rodzaju postępowania oraz rodzaj roszczenia poddanego osądowi w

postępowaniu cywilnym i rodzaj czynu zarzucanego oskarżonemu w postępowaniu karnym oraz
konkretne sytuacje procesowe w toku tych postępowań. Bezprawność, a więc niezgodność
czynności sędziego w toku postępowania z prawem musi wynikać z jego oczywistych, rażących
błędów w zakresie stosowania przepisów proceduralnych lub stanowić działanie wykraczające w
sposób oczywisty i niepodlegający dyskusji poza te przepisy.
Sędzia w każdej sprawie musi zapewnić sprawność przebiegu postępowania i mieć na uwadze interesy
wszystkich jego uczestników, musi także w różnych sytuacjach procesowych, niekiedy w krótkim czasie,
dokonywać wykładni tych przepisów i oceniać możliwość ich zastosowania. Podjęcie decyzji
procesowych, tak jak decyzji przy orzekaniu, jest obarczone ryzykiem błędu. Stronie służą środki
procesowe, którymi może doprowadzić do usunięcia wadliwości tych decyzji, w tym także wniosek o
wyłączenie sędziego.
Nie każde zatem działanie sędziego w toku postępowania, które narusza dobra osobiste strony i
które strona ocenia jako sprzeczne z przepisami proceduralnymi, będzie bezprawne w
rozumieniu art. 24 k.c. Przyjęcie tej odpowiedzialności jako zasady nie może, zważywszy na cele
wymiaru sprawiedliwości, prowadzić do obciążenia sędziego obawą przed podejmowaniem
czynności procesowych i jak wskazał Sąd Najwyższy „wizją” odpowiedzialności dyscyplinarnej
lub cywilnoprawnej, bo to oznaczałoby pozbawienie go niezawisłości i swobody orzekania (wyrok z
dnia 5 sierpnia 2005 r., II CK 27/05, nie publ.), a dodać należy również pewności, decyzyjności i
niezależności w prowadzeniu postępowania sądowego.
Podkreślenia wymaga, że ocena bezprawności działania sędziego dokonana być musi in casu z
uwzględnieniem konkretnych okoliczności, w jakich doszło do naruszenia dobra osobistego
strony oraz z uwzględnieniem powyższej wykładni. Procesy o ochronę dóbr osobistych nie mogą
służyć interesom nielojalnych stron procesu i zaburzać toku prowadzonych postępowań sądowych. Sąd
drugiej instancji ustalił, że ujawnienie przez pozwanego w toku przewodu sądowego rodzaju
choroby naruszyło prawo do prywatności i godność powoda, a pozwany tego nie kwestionuje.
Wskazać należy, że na chorobę usprawiedliwiającą kolejny wniosek o odroczenie rozprawy powołał się
sam powód składając na tę okoliczność stosowne zaświadczenie lekarskie. Sąd drugiej instancji nie
zakwestionował prawidłowości działania sędziego w celu sprawdzenia czy choroba wskazana w
zaświadczeniu pokrywa się z chorobami stanowiącymi poprzednio przyczyny odroczeń, a uznanymi
przez biegłych za nie stanowiące przeszkody do uczestnictwa w rozprawie, a jedynie zakwestionował
ujawnienie rodzaju choroby. Przyznać należy rację skarżącemu, że przeprowadzenie dowodu z
zaświadczenia lekarza sądowego wymaga ujawnienia tego dowodu poprzez jego odczytanie (art. 393 §
1 k.p.k.), a w konsekwencji ujawnienia choroby zakodowanej w symbolu […]. Odczytanie to nie wymaga
ani wniosku ani zgody stron.
W konkretnej sytuacji procesowej, gdy rozprawa była wielokrotnie odraczana z uwagi na chorobę
powoda i dopiero dowód z opinii biegłych przesądził, że może uczestniczyć w rozprawie, nie można
uznać poinformowania obecnych uczestników procesu karnego o rodzaju choroby powoda za oczywiste
naruszenie przepisów procedury karnej. Sam powód, dysponując pomocą profesjonalnych
pełnomocników, powołując się na tę okoliczność musiał wiedzieć, że będzie podlegała ona badaniu i
mógł wnieść o wyłączenie jawności rozprawy.

Wskazanie rodzaju schorzenia, stanowiące odkodowanie symbolu choroby, mające na celu wskazanie
uczestnikom postępowania istotnej przyczyny wniosku o odroczenie rozprawie, a w rezultacie ochronę
powoda przed podejrzeniem zamiaru przewlekania postępowania i nadużycia praw procesowych,
mieściło się w ramach ujawnienia treści dokumentu urzędowego oraz uzasadnienia zarządzenia
przerwy w rozprawie (art. 94 § 1 pkt. 5 w zw. z § 2 i art. 100 § 1 k.p.k.) Tego rodzaju działanie sędziego
pozostaje w granicach dozwolonego przez przepisy procedury karnej prowadzenia procesu karnego i
uwzględnia ochronę interesów innych uczestników tego postępowania, zwłaszcza wobec sprzeciwu
prokuratora co do wniosku o odroczenie rozprawy, jak również uwzględnia obowiązek czuwania nad
czasem trwania i zapewnienia jego efektywności. Nie zmienia tej oceny omyłkowe, częściowo nieścisłe
podanie przez sędziego rodzaju choroby, bo nie może prowadzić do bezprawnego naruszenia dobra
osobistego sformułowanie, które dla przeciętnego odbiorcy w sposób oczywisty pozbawione jest sensu,
a nadto za niestaranność w tym sformułowaniu pozwany przeprosił powoda w toku niniejszego
postępowania. Z tych względów orzeczono jak w sentencji na podstawie art. 39816 k.p.c., o kosztach
rozstrzygając zgodnie z art. 98 § 1, art. 108 § 1 w zw. z art. 39821 i 391 § 1 k.p.c.
http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia2/III%20CZP%2048-12.pdf
http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/II%20CSK%20407-13-1.pdf
--Czy sędziowie mogą ponosić odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez wydanie
niezgodnego z prawem orzeczenia?
Pojawia się jednak pytanie, czy odpowiedzialność cywilną za szkodę wyrządzoną przez wydanie
niezgodnego z prawem orzeczenia mogą ponosić także osobiście sędziowie. W doktrynie przeważały
poglądy, że z art. 417 § 1 k.c. wynika, iż za tego typu szkodę, jako wyrządzoną przy wykonywaniu
władzy publicznej, zawsze odpowiedzialność ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa, a jednocześnie
wyłączona jest możliwość dochodzenia naprawienia szkody bezpośrednio od funkcjonariusza
wykonującego tą władzę. Pogląd ten jednak został całkowicie zakwestionowany przez Sąd Najwyższy w
uchwale z dnia 27 września 2012 r., III CZP 48/12, OSNC 2013/3/31
http://blog.kancelariatrojak.pl/prawo-cywilne/13-czy-sdziowie-mog-ponosi-odpowiedzialno-cywiln-zaszkody-wyrzdzone-przez-wydanie-niezgodnego-z-prawem-orzeczenia.html

Po piąte
Podstawy prawne odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w przedmiotowej sprawie:
Art. 363. Sposoby naprawienia szkody
Dz.U.2017.0.459 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
§ 1. Naprawienie szkody powinno nastąpić, według wyboru poszkodowanego, bądź przez przywrócenie
stanu poprzedniego, bądź przez zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej. Jednakże gdyby przywrócenie

stanu poprzedniego było niemożliwe albo gdyby pociągało za sobą dla zobowiązanego nadmierne
trudności lub koszty, roszczenie poszkodowanego ogranicza się do świadczenia w pieniądzu.
§ 2. Jeżeli naprawienie szkody ma nastąpić w pieniądzu, wysokość odszkodowania powinna być
ustalona według cen z daty ustalenia odszkodowania, chyba że szczególne okoliczności wymagają
przyjęcia za podstawę cen istniejących w innej chwili.
Art. 415. Odpowiedzialność ex delicto - zasada winy
Dz.U.2017.0.459 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.
Art. 416. Odpowiedzialność osób prawnych
Dz.U.2017.0.459 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
Osoba prawna jest obowiązana do naprawienia szkody wyrządzonej z winy jej organu.
Art. 417. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej
Dz.U.2017.0.459 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
§ 1. Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu
władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub
inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa.
§ 2. Jeżeli wykonywanie zadań z zakresu władzy publicznej zlecono, na podstawie porozumienia,
jednostce samorządu terytorialnego albo innej osobie prawnej, solidarną odpowiedzialność za
wyrządzoną szkodę ponosi ich wykonawca oraz zlecająca je jednostka samorządu terytorialnego albo
Skarb Państwa.
Art. 448. Zadośćuczynienie pieniężne za naruszenie dobra osobistego
Dz.U.2017.0.459 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało
naruszone, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego
żądanie zasądzić odpowiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od
innych środków potrzebnych do usunięcia skutków naruszenia. Przepis art. 445 zadośćuczynienie
pieniężne za doznaną krzywdę, § 3 stosuje się.

Mając na uwadze powyższe, pozew jest w pełni zasadny i wnoszę jak w petitum
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„Sędzia jest pokornym sługą ustawy”
Tadziu,
Obraza przepisów prawa procesowego art. 1049 k.p.c. w zw. z art. 1050 k.p.c.
Jesteś lepszy od zwyrodnialców skazujących bez przyczyny i po sfingowanych
procesach. Oni nie mają odwagi powtórzyć sugestii, a MOŻE to OPEL ma
przeprosić siebie za ciebie. Wiedzą, że przegięli z ciężarem dowodu i
stronniczością. Dziś wynajęli radcę prawnego z Wrocławia, który ma bronić
pozwanego przeze mnie Prezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze (w odpowiedzi
na pozew przytoczyli art. 6 k.c.). Mnie nie przydzielają pełnomocnika z urzędu, bo
twierdzą, iż dobrze sobie radzę w prawie, a Prezesowi po aplikacjach i wieloletnim
stażu, przydzielają zastępstwo procesowe. Nie wiem jak on orzeka w sądzie, skoro
jest tak indolentny?
Otóż, tu nie chodzi o sprawiedliwość. Tu chodzi tylko o dręczenie i o kasę. O
państwo w państwie.
Załóżmy, że Jarosław Staszkiewicz słusznie skazał mnie w dniu 6 maja 2008 r. za
domniemania z art. 212 § 2 k.k. w sprawie II K 467/07. Załóżmy, że Junona
Gajewska wystawiła słuszny tytuł wykonawczy dnia 3 września 2008 r. w sprawie I C
1062/08. To jaki problem jest wykonać tą egzekucję I Co 441/16? Są przecież
narzędzia i właściwy przepis egzekucyjny wykonania czynności zastępowalnej,
można przy zwykłej woli w pięć minut to zakończyć. Niestety, poniższe słowa
ministra Ziobro nie są regułą. Nie oceniając patologii w kraju, tu ważniejsza jest
obstrukcja i prawo pięści, a nie fakty i prawo ustanowione. Jakby uczciwie zakończyli
tą bezprecedensową sprawę, z korzyścią dla wierzyciela, organów państwa (władzy
sądowniczej) i karą dla dłużnika, to nie byłoby haków, uwięzi dla Grzegorza
Niedźwieckiego. Tak postępuje bezpieka, a nie stróże prawa.

Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Wojciech Damaszko pisze, że nic nie
może w sprawie egzekucyjnej, bo sędzia jest niezawisły. Otóż kłamie. Ma obowiązek
kontroli podwładnych, bo mogli by mu zaszkodzić, robiąc złą robotę w macierzystym
sądzie jeleniogórskim. Ma z art. 304 k.k. obowiązek zawiadomienia o przestępstwie

nadużycia władzy i niedopełnienia obowiązków (patrz wstęp). Wojciech Damaszko to
OPRAWCA i nawet mnie nie poda do sądu o znieważenie, bo okazało by się, że to
brutalna prawda.

Przytoczę Ci teraz słowa ministra Zbigniewa Ziobro z ostatniej wypowiedzi.
Minister odpowiadając na pytania dziennikarzy zaznaczył, że "rola sędziego, to rola
człowieka, który pełni urząd w majestacie państwa, wydaje wyrok z szacunkiem dla
ustawy".
"Sędzia - pokorny sługa ustawy. Tak byłem uczony na studiach. I tak byli chyba
uczeni ci, którzy dzisiaj wydają pewne oświadczenia, ale widać, że nauka poszła w
las" - powiedział minister.
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/
Jelenia Góra, dnia 30 sierpnia 2017 r.
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ws wniosku o wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
58-506 Jelenia Góra,
ul. Działkowicza 19

Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
Kolegium Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

Monit
w/s wniosku o wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy

Żądam kategorycznie wydania mi natychmiast wszystkich siedmiu wniosków
wierzyciela o realizację egzekucji pkt. I tytułu wykonawczego I C 1062/08, czego
zaniechano w postępowaniu I Co 3259/08. Mnie nie interesują chore postępowania
międzyinstancyjne. Jeżeli macie problem downa, to idźcie na terapię. Ja chcę
wykonać odpowiednia kroki prawne, ale mam związane przez was ręce. Mam prawo,
a sąd ma obowiązek w niezbędnym terminie wydać mi kopie dokumentów i odpisy z
akt sprawy – art. 156 § 2 k.p.k., art. 525 pkt. 2) k.p.c.
Życie jest krótkie, proszę rozstrzygnąć problem przewlekłości i komunikacji między
sobą.

Jelenia Góra, dnia 29 sierpnia 2017 r.
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Organy sądownicze i ścigania

Ciąg dalszy I C 257/17 (I Co 441/16. II Cz 233/17)
Domagam się nadal jasności, uczciwej komunikacji i legitymizacji działań.
Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze po raz kolejny kłamie i przemilcza
zapytania oraz istotę sprawy. Prezes sądu, tak jak w przypadku kontroli formalnej
aktu oskarżenia (art. 337. KPK), ma obowiązki k.p.k., k.p.c. i regulaminowy badać
zasadność formalną wszelkich orzeczeń podwładnych. Niezawisłość nie jest
świętością. Sędzia musi podlegać kontroli służbowej, nie może dowolnie orzekać, bo
mógłby niezasadnie, dożywotnio skrzywdzić człowieka.
Przepis art. 1050 k.p.c. nie ma zastosowania do tytułu wykonawczego I C 1062/08.
Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu
przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega
egzekucji na podstawie art. 353 k.p.c. Kwestię czy właściwy tryb egzekucyjny został
zastosowany w postępowaniu I Co 441/16 należy wyjaśnić i się do tych wątpliwości
ustosunkować. Nie uczyniono tego oddalając zażalenie. Kwestie: interpretacji

wniosku wierzyciela z dnia 26 listopada 2015 r. i zasadność jego w obstrukcyjnym
(niedopuszczalnym) trybie uwzględnienia przez Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze oraz
umyślne, stronnicze oddalenie zażalenia dłużnika przez Sąd Okręgowy w Jeleniej
Górze w sprawie II Cz 233/17 - ignorując i gwałcąc uchwałę Sądu Najwyższego z
dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06 - nie są argumentami do obrony.
Sędzia musi kierować się najwyższymi wartościami moralnymi. Jest
funkcjonariuszem publicznym, ma być czytelny i przyjazny. Został delegowany do tej
funkcji, żeby godnie służyć społeczeństwu, żyje z ich podatków. Ma obowiązek
legitymizować swoje decyzje i merytorycznie uzasadniać.
Zgodnie z art. 417 § 1 k.c. odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez niezgodne
z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi
odpowiedzialność osobistą również sędzia (vide Sąd Najwyższy, uchwała z dnia 27
września 2012 r., III CZP 48/12, OSNC 2013/3/31).
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/

Jelenia Góra, dnia 28 sierpnia 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

*
Jelenia Góra, dnia 24 sierpnia 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
58-506 Jelenia Góra
ul. Działkowicza 19
PERSEL 61072301251

Sąd właściwy
za pośrednictwem
Prokuratury Rejonowej w Jeleniej
Górze

Dotyczy: PR Ds. 210.2017

Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa
Zawiadomienie o przestępstwie
Zawiadomienie o przestępstwach funkcjonariuszy publicznych uszczegółowione w dniu 1 sierpnia 2017
r. dotyczyło uporczywego nękania – stalkingu (art. 190a k.k.), nadużycia władzy, niedopełnienia
obowiązku (art. 231 § 2 k.k.) i poświadczenia nieprawdy (art. 271 § 1 k.k.). Szkodą są wymuszenia
rozbójnicze (art. 282 k.k.).
Stosowanie art. 1050 k.p.c. do egzekucji czynności zastępowalnej (tytuł wykonawczy I C 1062/08),
wbrew wnioskowi wierzyciela z dnia 26 listopada 2015 r. i uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28
czerwca 2006 r. III CZP 23/06 jest umyślnym nadużyciem władzy, uprawnień, dowolnym stosowaniem
prawa.
Niezastosowanie w sprawie I Co 441/16 trybu egzekucyjnego w myśl przepisu art. 1049 k.p.c. jest
świadomym, ewidentnym niedopełnieniem obowiązków służbowych. Nieoddalenie natomiast wniosków
wierzyciela w tożsamym postępowaniu I Co 3259/08 (tak jak to uczynił Sąd Rejonowy w Ostródzie i
Okręgowy w Elblągu, Sygn. akt I Cz 94/13) było również przestępstwem z art. 231 § 2 k.k., mającym
wyłącznie na celu uporczywe nękania niżej podpisanego, dręczenie i upokorzenie go.
Dziesięcioletnie pokosie niczego jest bezprecedensowym, najgorszego kalibru uporczywym nękaniem
Grzegorza Niedźwieckiego i jego rodziny, gangsterskim torturowaniem jak za najgorszych lat PRL.
Szkody są horrendalne, nie do naprawienia (w załączeniu), niestety niekończące się, choć sprawę
można było i można nadal załatwić w pięć minut. Wystarczy odrobina dobrej woli i chęć stosowania
ustanowionego nawet przez siebie prawa.
Dowody na wyroki bez przyczyny, orzeczone po sfingowanych procesach
zawarte są na stronie http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/

Prokurator Sebastian Ziembicki bierze współudział w tych przestępstwach, tuszując je.
Jestem osobą pokrzywdzoną, to znaczy, że ktoś tej krzywdy dokonał i należy tą krzywdę naprawić.
Potok słów i terminologia zawarta w uzasadnieniu z dnia 16 sierpnia 2017 r. nie ma najmniejszego,
merytorycznego znaczenia w przedmiocie sprawy.
Sędzia ma być bezstronny, obiektywny, etyczny, ekonomiczny, sprawiedliwy i skuteczny. Ma
przestrzegać zasad współżycia społecznego. Nie ma prawa stosować dowolnego, niewłaściwego
przepisu prawa, nie mającego zastosowania do obowiązku usunięcia skutków naruszenia dóbr
osobistych, polegającego na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie
ogłoszenia. Do zarzutu obrazy przepisów prawa procesowego art. 1049 k.p.c. w zw. z art. 1050 k.p.c.
sędzia musi się ustosunkować, obstrukcję musi uzasadnić. W demokratycznym państwie prawnym,
urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, gangsterstwo jest niedopuszczalne.
Negatywne przesłanki procesowe, szablonowy art. 17 § 1 pkt. 2 k.p.k. nie mają w tym postępowaniu

żadnego zastosowania. Może dziesięcioletnie barbarzyńskie tortury dla prokuratora Sebastiana
Ziembickiego to przysługa, ale ja nie jestem masochistą.
Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa PR 3 Ds. 210.2017 nie powinien
rozpatrywać Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, ponieważ jest fundamentalnym sprawcą tych oszustw
sadowych. Każdy organ kontrolny musi niniejsze zażalenie / zawiadomienie o przestępstwie przekazać
wyższym organom ścigania w celu rozpatrzenia zarzutów mających podstawowe znaczenie w sprawie.
One bowiem wskazują niezasadność odmowy wszczęcia śledztwa. Każdy prokurator biorący
współudział w korupcji wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania, będzie miał również zarzut
współudziału w tych przekrętach. Jeśli się nie opamiętacie i nie przestaniecie stosować prywatnego,
stalinowskiego prawa, obstrukcji, to zorganizowana grupa przestępcza będzie większa i być może tą
parodię prawa osądzi dopiero międzynarodowy trybunał.
Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze nie wnika w niezawisłość sędziowską podwładnych,
Prokurator Rejonowy w Jeleniej Górze nie ściga plugawych przestępstw, To nie są przestępstwa. To są
zbrodnie socjopatów. Odmówić wszczęcia śledztwa w dziesięcioletnich represjach, to to samo co
powiedzieć, że Josef Fritzl nie był przestępcą. Ciekawe kiedy mnie zabijecie?
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Straty moralne i materialne w wyniku postępowań funkcjonariuszy prowadzonych przez dziesięć
lat










Koszty wmanipulowania mnie na początku 2011 r. we wznowienie postępowania cywilnego I C 1062/08,
choć fundamentem i wniosek dotyczył karnego II K 467/07, postępowanie I C 1227/10 (13.09.2010 r.,
07.04.2011 r.) – 1.320 zł.
Koszty adwokata z urzędu Łukasza Janika w sprawie VI Ko 58/11 (II K 467/07) – 442,80 zł.
Koszty zignorowanej ekspertyzy biegłego sądowego w zakresie informatyki i technologii internetowych
BDW CONSULTING Mariusza Czarneckiego ze Szczecina z dnia 13/14 kwietnia 2015 r. – 1.100 zł.
Koszty adwokackie Magdaleny Krajewskiej od wznowienia postępowania karnego II K 467/07 z 20-27
kwietnia 2015 r. (oddalonego poza rozprawą fikcją ustaleń i nieznanymi domniemaniami sędziego) –
2.000 zł.
Koszty opłaty sądowej w Sądzie Apelacyjnym, sygn. akt I S 139/16, od skargi na przewlekłość
postępowania w Sądzie Okręgowym I C 1080/16 (1.11.2016 r.) – 100 zł.
Uiszczenie wpisu sądowego dnia 22.11.2016 r. na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w sprawie
udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt IV SAB/Wr 200/16 – 100 zł.
Uiszczenie wpisu sądowego dnia 25.11.2016 r. na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w sprawie
udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt IV SAB/Wr 201/16 – 100 zł.
























Uiszczenie wpisu sądowego dnia 30.11.2016 r. na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w sprawie
udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt IV SAB/Wr 203/16 – 100 zł.
Uiszczenie wpisu sądowego dnia 27.12.2016 r. na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w sprawie
udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt IV SAB/Wr 217/16 – 100 zł.
Uiszczenie wpisu sądowego dnia 12.01.2017 r. na bezczynność Prokuratora Rejonowego w sprawie
udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt IV SAB/Wr 3/17 – 100 zł.
Uiszczenie wpisu sądowego dnia 7.12.2016 r. na bezczynność Szefa Centralnego Biura
Antykorupcyjnego w sprawie udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt II SAB/Wa 764/16 – 100 zł.
Uiszczenie wpisu sądowego dnia 13.12.2016 r. na bezczynność Rzecznika Praw Obywatelskich w
sprawie udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt II SAB/Wa 763/16 – 100 zł.
Uiszczenie wpisu sądowego dnia 15.12.2016 r. na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w sprawie
udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt II SAB/Wa 780/16 – 100 zł.
Uiszczenie wpisu sądowego dnia 19.12.2016 r. na bezczynność Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w
sprawie udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt II SAB/Wa 773/16 – 100 zł.
Uiszczenie wpisu sądowego dnia 22.12.2016 r. na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w sprawie
udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt II SAB/Wa 775/16 – 100 zł.
Koszty sądowe na przestrzeni 10 lat (wszelkie opłaty sądowe, wpisowe, kopie pism) – 3.077 zł.
Koszty pomocy prawnej, tworzenia pism procesowych, za pomoc prywatną w interwencjach – 2.500 zł.
Koszty komunikacji ze stronami (koperty, znaczki, klej, opłaty pocztowe krajowe i zagraniczne) – 2.972
zł.
Koszty biurokracji (opłaty ksero, tusz drukarski, papier, spinacze, taśmy itp.) – 4.400 zł.
Koszty podróży do instytucji (bilety, paliwo samochodowe, amortyzacja samochodu) – 3.300 zł.
Koszty amortyzacji, zużycia urządzeń, środków technicznych (komputer, drukarka, aparat fotograficzny,
kamera, telefon) – 5.000 zł.
Koszty zużytej energii elektrycznej (światło, urządzenia techniczne wykorzystane w sumie przez co
najmniej 100 dni) – 2.400 zł.
Koszty wykluczenia społecznego (niemożność posiadania konta bankowego i dokonywania transakcji,
zaciągania kredytów, posiadania majątku) – 1.500 zł.
Koszty utraconych zarobków (10 lat niemożności posiadania legalnej pracy w Polsce i otrzymywania
zarobków – lęk przed zajęciem pensji, proceduralnie zablokowane wyjazdy do pracy w Niemczech, brak
stażu do emerytury) – 60.000 zł.
Koszty zdrowotne (stres, leki, terapia, osłabienie organizmu, skrócenie życia) – 60.000 zł.
Koszty rodzinne (przerwanie więzi rodzinnych, brak spędzania wspólnego czasu, brak urlopów i
wycieczek, brak gier i zabaw, brak słodyczy, brak kieszonkowego i materialnych środków niezbędnych,
brak pozytywnego nastroju) – 10.000 zł.
Koszty moralne – 500.000 zł.

Ogółem – 661.111,80 zł.

Represyjne sankcje
Na przestrzeni dziewięciu lat (13.11.2008 r. – do dnia dzisiejszego) toczą się z obrazą przepisów prawa
materialnego postępowania egzekucyjne w sprawie I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16).
W okresie 05.08.2009 r. – 14.07.2014 r. SSR Sylwia Bańka–Mrozewska nakładała grzywny (2.000, 2.000, 2.000,
4.000, 4.000, 4.500, 8.600 zł) w trybie czynności niezastępowalnej zamiast w myśl art. 1049 k.p.c.

W okresie 18.01.2013 r. – 07.11.2014 r. SSR Paweł Siwek zamieniał niezasadne grzywny na areszt (łącznie 180
dni).
Sąd zasądził mi umyślnie 27.100 zł grzywien, które zamienił na 180 dni internowania i tylko niezapłacenie
zaliczek przez wierzyciela (fałszywego oskarżyciela) uchroniło mnie póki co i moją rodzinę od tragedii.
Etyczne rozwiązanie
Zobowiązanie pozwanego do zamieszczenia przeprosin (w istocie niesłusznych) w środkach masowego
komunikowania nie jest czynnością niezastępowalną jak przyjęli sędziowie używając jako podstawy art. 1050
k.p.c.
Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika oświadczenia
odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c. Praktyka i orzecznictwa
o tym świadczą. Mając na uwadze nie tylko powyższy przepis i art. 6 k.p.c. oraz art. 5 k.c. sędziowie powinni
umocować wierzyciela do zamieszczenia przeprosin (w jego interesie, nie wnikając w słuszność) na koszt
dłużnika.
Wówczas tak by to wyglądało:



Przeprosiny na stronie internetowej http://www.jelonka.com/ (tekst sponsorowany) – 220 zł netto.
Przeprosiny w tygodniku „Jelonka.com” jeden moduł (rozmiar wizytówki) – 60 zł netto.

Razem – 344,40 zł brutto.


Przeprosiny w tygodniku „Nowiny Jeleniogórskie” jeden moduł ( 4 x 10 cm) – 137,76 zł brutto.

Ogółem – 482,16 zł brutto.

Jak się ma 482,16 zł bezzwłocznych kosztów w przypadku umocowania wierzyciela do zamieszczenia przeprosin
na koszt dłużnika do 27.100 zł represyjnych grzywien (180 dni więzienia) i dziesięciu lat tortur, bo „sędziowie”
mają kaprys stosować reliktowy (nękający) przepis art. 1050 k.p.c. zamiast 1049 k.p.c.? To jest świadoma obraza
przepisów prawa materialnego. To jest barbarzyńska próba zmuszenia mnie do poświadczenia nieprawdy.
Za niespełna 500 zł irracjonalnych kosztów sędziowie dokonują dziesięcioletnich tortur i zmierzają do egzekucji
27.100 zł oraz pół roku więzienia dla niewinnego człowieka.
Należy mi się praktycznie równowartość poniesionych strat. Jako, że przepisy przewidują maksymalną kwotę
odszkodowania za przewlekłe postępowanie w sprawie w wysokości 20.000 zł, to takiej kwoty z tego tytułu się
domagam.
Wszystkie poniesione przeze mnie koszta materialne, zdrowotne i moralne są winą złośliwych, niehumanitarnych,
przekornych, niezasadnych działań lub zaniechania barbarzyńskich funkcjonariuszy. Większość z tych kosztów i
moralnych mam nadzieję odzyskać od Skarbu Państwa w postępowaniu cywilnym.

Grzegorz Niedźwiecki, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19, Tel. 791830093

*

Prezes Sądu Rejonowego
w Jeleniej Górze

Zapytanie procesowe w/s I Co 441/16

Nieprawdą jest, że pytania zawarte we wniosku Krzysztofa Skrzypczak nie
odnoszą się do informacji publicznych i że nie są w posiadaniu Prezesa Sądu
Rejonowego w Jeleniej Górze. Sąd ma obowiązek legitymizować merytorycznie
swoje decyzje, nie może być państwem w państwie.
Niezależnie od powyższego, proszę potraktować załączony wniosek jako mój
o zapytanie procesowe. Sędzia jest funkcjonariuszem publicznym i ma
reprezentować godnie naród. Mam prawo do świadomości na każdym etapie
postępowania i do uczciwej komunikacji. W przypadku dalszych prywatnych decyzji,
podejmę odpowiednie kroki.

Jelenia Góra, dnia 23 sierpnia 2017 r.

PREZES
Trybunału Narodowego
z siedzibą w Jeleniej Górze

Grzegorz Niedźwiecki
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Krzysztof Skrzypczak
Wiceprezes Trybunału Narodowego
Ul. Mickiewicza 37
26-700 Zwoleń
PESEL 71011305198

Prezes Sądu
Rejonowego
w Jeleniej Górze

WNIOSEK
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U.
Nr 112, poz. 1198) oraz art. 61 konstytucji zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w
następującym zakresie:
1. Dlaczego Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny nie rozpatruje postępowania
egzekucyjnego I Co 441/16 przeciwko dłużnikowi Grzegorzowi Niedźwieckiemu w jedynie
słusznym i właściwym trybie art. 1049 k.p.c., skoro pkt. I. tytułu wykonawczego I C 1062/08 jest
czynnością zastępowalną?
2. Dlaczego Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny nie kieruje się treścią wniosku
wierzyciela z dnia 26 listopada 2015 r., który jednoznacznie wskazuje na drogę postępowania
określoną w trybie art. 1049 k.p.c., skoro jest związany wnioskiem wierzyciela co do
wskazanego sposobu egzekucji?
3. Dlaczego Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny uznając, że wierzyciel wskazał we
wniosku artykuł reliktowego przepisu prawa i żądał wykonania czynności egzekucyjnej w trybie
art. 1050 k.p.c. (niewłaściwego dla zamieszczenia w mediach publicznych ogłoszenia o jasno
określonej treści), nie oddalił wniosku wierzyciela z dnia 26 listopada 2015 r. jako
niedopuszczalny (w myśl uchwały SN III CZP 23/06), tak jak uczynił to Sąd Rejonowy w
Ostródzie postanowieniem z dnia 14 stycznia 2013 r. sygn. akt I Co 2801/12, bo nie jest to
czynność niezastępowalna?
4. Czym kierował się i czym kieruje się Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny nie
rozstrzygając definitywnie prostego postępowania egzekucyjnego określonego w wyroku z dnia
3 września 2008 r., nie rekompensując krzywd wierzycielowi, nie piętnując publicznie dłużnika i
nie dbając o autorytet państwa (władzy sądowniczej), mając przecież obowiązek orzekać w
oparciu o fakty, przepisy i sumienie? Jakimi kryteriami prawnymi i ludzkimi kieruje się Sąd przez
dziesięć lat?

Artykuł 1. Powszechnej deklaracji praw człowieka:

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni
rozumem i sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa.

Zwoleń, dnia 08-08-2017r

--------------------------------------------Miejscowość, data

WICEPREZES

Trybunału Narodowego

Krzysztof Skrzypczak

*

Zbrodnie w majestacie prawa
Nie dość, że przewlekłość uporczywego nękania egzekucją I C 1062/08 trwa już
dziesięć lat (odłamu I Co 441/16 od 26 listopada 2015 r.), to Szanowni Państwo
biorąc współudział w tym stalkingu, uzasadniają tylko skargę Grzegorza
Niedźwieckiego z dnia 21 czerwca 2017 r. o przyznanie od Skarbu Państwa na rzecz
skarżącego maksymalnej kwoty 20.000,- PLN /słownie: dwadzieścia tysięcy złotych/
na podstawie art. 12 ust. 4 w/w ustawy,
Przy okazji ostrzegam sędziego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, który zostanie
zwerbowany do oddalenia zażalenia pokrzywdzonego z dnia 19 czerwca 2017 r. i
zamiany niezasadnej (niezastępowalnej) grzywny 2.000 zł na areszt, że będzie
ścigany przez Grzegorza Niedźwieckiego dożywotnio zawiadomieniami o
przestępstwie i z pozwu cywilnego o horrendalne zadośćuczynienie za zaniechanie
uznania jedynie słusznego i właściwego (zastępowalnego) sposobu egzekucyjnego
w trybie art. 1049 k.p.c. Znajdą się na to pieniądze i prawnicy…
Nie uda się manewr ze swobodą orzeczeń (powielania w nieskończoność dręczenia i
upokorzeń), bo sędzia, który zrobi ten przekręt, będzie zmuszony założyć mi sprawę
o fałszywe oskarżenie i zniewagę, a wtedy….

Zasądzanie grzywien i groźby aresztu w sprawie I Co 441/16 są bezpodstawne.
Stosowanie tu obstrukcyjnego sposobu egzekucji, to są przestępstwa wymuszenia
rozbójniczego i niedopełnienia obowiązków służbowych. Nie prokurator i sędzia o
tym świadczy, tylko fakty.
Art. 1050 k.p.c. (reliktowy) nie ma zastosowania do tytułu wykonawczego I C 1062/08
(vide Uchwała SN z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06).
Sąd niedopełnia jednocześnie obowiązku – zgodnie w tym przypadku z wnioskiem
wierzyciela z dnia 26 listopada 2015 r. – wykonania egzekucji w jedynie słusznym i
dopuszczalnym trybie art. 1049 k.p.c. (vide Postanowienie z dnia 28 lutego 2013 r.
Sąd Okręgowy w Elblągu I Wydział Cywilny, sygn. akt I Cz 94/13).
Publikacja ogłoszenia treści w mediach publicznych jest czynnością zastępowalną.
Tuszowanie tych przestępstw przez organy kontrolne jest współudziałem w tych
nadużyciach. Możecie sobie na to gangsterstwo pozwolić, póki działacie w
zorganizowanej grupie przestępczej. Do czasu.

Jelenia Góra, dnia 21 sierpnia 2017 r.

Prezes Trybunału Narodowego
Grzegorz Niedźwiecki
---

Jelenia Góra, 21 sierpnia 2017 r.

Sąd Okręgowy
w Jeleniej Górze
II S 22/17
__________________________________
Dotyczy: Sygnatura akt Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze I Co 441/16

Skarżący - Dłużnik:
Grzegorz Niedźwiecki
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra
PESEL 61072301251

Grzegorz Niedźwiecki zwraca omyłkowo zwrócone materiały dowodowe w
sprawie ze skargi na przewlekłość postępowania I Co 441/16 Sądu Rejonowego w
Jeleniej Górze.
Po pierwsze, właściwym adresatem nie był Grzegorz Niedźwiecki.
Po drugie, okrojenie akt sprawy z materiału dowodowego, mającego istotne
znaczenie w sprawie jest nadużyciem niezawisłości i sprzeczne z art. 233 k.p.c. oraz
obowiązkiem orzekania na podstawie całości zebranego materiału dowodowego
(Wyrok SN z 3.4.2009 r., II CSK 601/08).

Po trzecie, sędziowie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze nie powinni mataczyć w
sprawie, brać udział w przedmiotowym postępowaniu i ocenie dowodów, bo są
stroną bezprecedensowego postępowania, sfingowanego tytułu wykonawczego I C
1062/08.
---

Jelenia Góra, 21 sierpnia 2017 r.

Sąd Okręgowy
w Jeleniej Górze
II S 22/17
__________________________________
Dotyczy: Sygnatura akt Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze I Co 441/16

Skarżący - Dłużnik:
Grzegorz Niedźwiecki
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra
PESEL 61072301251

Grzegorz Niedźwiecki zwraca omyłkowo zwrócone materiały dowodowe w
sprawie ze skargi na przewlekłość postępowania I Co 441/16 Sądu Rejonowego w
Jeleniej Górze.
Po pierwsze, adresatem był Tadeusz Gał.
Po drugie, okrojenie akt sprawy z materiału dowodowego, mającego istotne
znaczenie w sprawie jest nadużyciem niezawisłości i sprzeczne z art. 233 k.p.c. oraz
obowiązkiem orzekania na podstawie całości zebranego materiału dowodowego
(Wyrok SN z 3.4.2009 r., II CSK 601/08).
Po trzecie, sędziowie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze nie powinni mataczyć w
sprawie, brać udział w przedmiotowym postępowaniu i ocenie dowodów, bo są
stroną bezprecedensowego postępowania, sfingowanego tytułu wykonawczego I C
1062/08.

*
Jelenia Góra, 17 sierpnia 2017 r.

Sąd Okręgowy
w Jeleniej Górze
II S 22/17
__________________________________
Dotyczy: Sygnatura akt Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze I Co 441/16

Skarżący - Dłużnik:
Grzegorz Niedźwiecki
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra
PESEL 61072301251

Grzegorz Niedźwiecki w sprawie ze skargi na przewlekłość w postępowaniu
sądowym w sprawie I Co 441/16 Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze zwraca pisma
procesowe mające istotne znaczenie w sprawie. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
bezpodstawnie przysyła mi pisma procesowe. Celowo uszczuplając akta sprawy
będzie mógł rozpoznać sprawę w oparciu o niepełny materiał dowodowy. Jeśli Sąd
Okręgowy 18 kart stanowiska w mojej sprawie oddala, to proszę sporządzić protokół
na tą okoliczność wraz z uzasadnieniem, załączając jednakże pisma do akt sprawy,
tak jak czyni się z oddaleniem wniosków na rozprawie. Nadanie przez wyłączonych
sędziów z postępowania sądowego dalszego biegu procesowego nie jest jeszcze
zakończeniem sprawy (art. 217 k.p.c.). Okrawanie materiału dowodowego jest
niedopuszczalne. Jest to rażącym naruszeniem kultury, etyki sędziowskiej,
obiektywizmu, bezstronności, art. 227 k.p.c. oraz art. 4, 7 i 410 k.p.k.
Niezależnie od powyższego nie byłem nadawcą tych pomocnych w istocie
pism, tylko niejaki Tadeusz Gał. Proszę z adresatem sprawę rozstrzygnąć.

PREZES

Trybunału Narodowego
z siedzibą w Jeleniej Górze

Grzegorz Niedźwiecki

*
Jelenia Góra, 12 sierpnia 2017 r.
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
II S 22/17
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
I Co 441/16
Art. 1050 k.p.c. nie ma zastosowania do tytułu wykonawczego I C
1062/08, a zwracać pisma procesowe można ewentualnie tylko adresatowi,
od którego się je otrzymało. Nie wiem jaka komórka mi zaiste pomogła i
wydrukowała Stalking – pokłosie niczego, ale nie mnie należy zwracać te
280 kart jeśli już, bo nie ode mnie je otrzymaliście.
Szanowni sędziowie jeleniogórscy mogliby już zaprzestać tej parodii prawa i
skupić się w końcu na art. 1049 k.p.c., który jest wyłącznym trybem
egzekucyjnym do wykonania czynności zastępowalnej, jaką jest
opublikowanie treści komunikatu prasowego w mediach publicznych.
Świat i przedszkolaki to widzą.
PREZES
Trybunału Narodowego
z siedzibą w Jeleniej Górze

Grzegorz Niedźwiecki
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Jelenia Góra, 11 sierpnia 2017 r.

Sąd Okręgowy
w Jeleniej Górze
II S 22/17
__________________________________

Dotyczy: Sygnatura akt Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze I Co 441/16

Skarżący - Dłużnik:
Grzegorz Niedźwiecki
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra
PESEL 61072301251

Grzegorz Niedźwiecki w sprawie ze skargi na przewlekłość w postępowaniu
sądowym w sprawie I Co 441/16 Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze zwraca pisma
procesowe mające istotne znaczenie w sprawie. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
bezpodstawnie przysyła mi pisma procesowe. Celowo uszczuplając akta sprawy
będzie mógł rozpoznać sprawę w oparciu o niepełny materiał dowodowy. Jeśli
Sądowi 280 kart mojego stanowiska, w tym analiza obstrukcji Sądu Rejonowego w
Jeleniej Górze przeszkadza, to proszę je włożyć na spód akt sprawy, ale nie okrawać
materiału dowodowego, bo może być to naruszeniem art. 217 k.p.c., 227 k.p.c. oraz
art. 4, 7 i 410 k.p.k.

PREZES

Trybunału Narodowego
z siedzibą w Jeleniej Górze

Grzegorz Niedźwiecki

*
Jelenia Góra, 11 sierpnia 2017 r.

Sąd Okręgowy
w Jeleniej Górze
II S 22/17
__________________________________

Dotyczy: Sygnatura akt Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze I Co 441/16

Skarżący - Dłużnik:
Grzegorz Niedźwiecki
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra
PESEL 61072301251

Uprzejmie wyjaśniam, iż wnoszę o wyłączenie sędziów Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze:
Piotra Gregiera, Beatę Glazar, Beatę Kostaś, Alicję Izydorczyk, Urszulę Wiewiórę, Lilianę Gambal,
Tomasza Sprocha, Junonę Gajewską, Klarę Łukaszewską, Dorotę Witek, Tomasza Skowron,
Waldemara Masłowskiego, Andrzeja Tekieli, Barbarę Żukowską, Ewę Szymańską-Habzdę, Marię
Lechowską, Marka Buczek, Jadwigę Kwapiszewską, Roberta Badnarczyka, Edytę Gajgał, Sylwię
Bańkę-Mrozewską, Ryszarda Sułtanowskiego, Andrzeja Żuka oraz Wojciecha Damaszko ze sprawy
rozpoznania skargi na przewlekłość postępowania I Co 441/16, bo są niechlubną stroną tego
bezprecedensowego postępowania egzekucyjnego, prowadzonego bezpodstawnie i w trybie
niedopuszczalnym. Postępowania prowadzonego złośliwie, despotycznie, barbarzyńsko,
obstrukcyjnie, z uporczywym nękaniem i niezasadną przewlekłością, choć zgodnie z uchwałą SN III
CZP 23/06, można tą egzekucję wykonać w pięć minut z korzyścią dla wierzyciela, państwa polskiego
(organów sądowniczych), napiętnowując jednocześnie dłużnika. Tytuł wykonawczy I C 1062/08 (jeśli
już), należy wykonać wyłącznie w trybie art. 1049 k.p.c., bo jest to czynność zastępowalna.
Nie miał bym nic przeciwko temu, jakby wymienieni ludzie, odwrotnie spełniający rolę sędziów,
poparli ten wniosek i zgłosili z urzędu wniosek o ich wyłączenie. Boję się jednak, że jest to mało realne,
musimy trochę jeszcze poczekać, aż ustrój się zmieni i mentalność funkcjonariuszy publicznych. Dziś
zamiast etyki, mamy zezwięrzęcenie obyczajów. Rozdział XXXV. Przestępstwa przeciwko mieniu.
http://info.peritusnet.eu/index.php/2017/08/03/trojpodzial-wladz-zrodla/

http://trybunal-narodowy.pl/trybunal-narodowy-orzeka-19-lipca-a-d-2017-infamie/

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i
sumieniem oraz powinni postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa.
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Organ nadrzędny
Jeleniej Górze
I Wydział Cywilny

Sądu Okręgowego w

Wnioskodawca: Grzegorz Niedźwiecki 61072301251
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Wartość przedmiotu sporu: 600 zł
(słownie sześćset złotych)

Pozwany: Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
Al. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra

Pozew cywilny
o zadośćuczynienie przeciwko Prezesowi Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze za zaniechanie
udzielenia informacji procesowej
Niniejszym działając w imieniu własnym i na rzecz powoda na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego
wnoszę o;
1. zasądzenie od strony pozwanej tytułem zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę kwoty 600 zł
(słownie sześćset złotych) za zaniechanie przez Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
udzielenia informacji,
2. stwierdzenie naruszenie prawa do rzetelnej informacji, do wiedzy i zobowiązanie pozwanego do
udzielenia żądanej, istotnej, merytorycznej odpowiedzi,
3. zwolnienie z kosztów zastępstwa procesowego, gdyż sytuacja materialna powoda jest
wyjątkowa. Pomoc państwa dla bezrobotnego jest nieodzowna, który z uwagi na trudną
sytuację materialną nie może uiścić kosztów bez wywołania uszczerbku w koniecznych
kosztach utrzymania siebie i rodziny. Powód nie ma z czego poczynić oszczędności we
własnych wydatkach, żyje nie z własnej winy poniżej granic niezbędnego minimum na koszt
rodziny.
Uzasadnienie
W dniu 8 lutego 2017 r. złożyłem do Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze zarówno jako czynnik
społeczny jak i strona pokrzywdzona, wniosek o udostępnienie informacji zadając trzy konkretne,
rzeczowe pytania. Wniosek o udostępnienie informacji z dnia 8 lutego 2017 r. odnosił się do sfery
faktów i zaistniałych zdarzeń w sprawie I C 1062/08.
W dniu 17 lutego 2017 r. Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Wojciech Damaszko uchylił się od
udzielenia odpowiedzi, sugerując, że nie jest stroną podmiotową będącą w posiadaniu takich informacji.

Twierdzenia Prezesa są nieprawdziwe. Żądane informacje objęte przedmiotowym wnioskiem były i są w
posiadaniu Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. Wyrok z dnia 3 września 2008 r. w sprawie i C
1062/08 wydał Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, a nie we Wrocławiu czy Landgericht we Frankfurcie.
Zaniechanie udzielenia informacji jest niezasadne, a przytoczona argumentacja jest nieprawdziwa.
Wniosek dotyczył zarówno informacji publicznej jak i procesowej. Wydział Cywilny to nie Wydział
Rodzinny i sprawy nie są objęte tajemnicą. Sędzia jest osobą publiczną i ma obowiązek kierować się
czytelnością i etyką. Ma służyć i być wiarygodnym.
Pytanie: Czy w świetle obowiązującego prawa zamieszczenie przeprosin w mediach
społecznościowych jest czynnością niezastępowalną? Jak rozstrzyga tą kwestię wyrok z dnia 3
września 2008 r. w sprawie I C 1062/08? – ma istotne znaczenie w postępowaniu egzekucyjnym I Co
441/16 i interesuje opinię publiczną. Jest już dziesięć lat sprawą publiczną.
Tajność w tej kwestii jest decyzją prywatną Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, ze szkodą dla
interesu społecznego i prywatnego. Jest świadomym pozbawieniem mnie prawa do obrony i opinii
publicznej do wiedzy. To jest kryzys komunikacyjny i legitymizacyjny. Jakie względy merytoryczne,
etyczne i prawne stały tak naprawdę na przeszkodzie do udzielenia rzeczowej odpowiedzi? Gdyby
rzeczowa odpowiedź na pytania nie była istotna i nie maiła znaczenia, to co stałoby na przeszkodzie
udzielić taką odpowiedź skoro nic by to nie zmieniło? Otóż zmieniłoby. Uporządkowałoby postępowanie
egzekucyjne I Co 441/16. Patrz subsumpcja.
Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, a tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony
w klauzulę wykonalności. Tytułem egzekucyjnym jest orzeczenie sądowe zobowiązujące do wykonania
przeprosin i stwierdzające zakres norm prawnych wokół których należy się poruszać. W tym przypadku
organ egzekucyjny w postępowaniu I Co 441/16 jest związany wyrokiem cywilnym z dnia 3 września
2008 r., sygn. akt I C 1062/08. Tylko prawomocny wyrok cywilny ma moc wiążącą. Pytam, czy w
sentencji wyroku orzeczono, że czynność przeprosin w mediach publicznych ma być wykonana w trybie
reliktowego przepisu art. 1050 kpc jako czynność niezastępowalna, czy zgodnie z uchwałą Sądu
Najwyższego z dnia 28.06.2006 r. sygn. III CZP 23/06 w trybie art. 1049 kpc jako czynność
zastępowalna? Mam prawo wiedzieć jak rozstrzyga tą kwestię wyrok cywilny z dnia 3 września 2008 r.
w sprawie I C 1062/08.
Rzetelna, uczciwa informacja ma istotne znaczenie również do innych czynności procesowych i byłaby
być może podstawą do wznowienia postępowania cywilnego I C 1062/08. Sędziwie niestety są
bezczynni, oporni. Tak nie postępują sędziowie publiczni delegowani do służby w demokratycznym
państwie prawa urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej. Gdzie w tym wszystkim jest
człowieczeństwo, zwykła przyzwoitość? Gdzie są podstawowe normy etyczne oraz wzorce zachowań w
społeczeństwie? Gdzie są zasady współżycia społecznego? Gdzie sprawiedliwość?
Sąd zwraca się do mnie często z żądaniem o uzupełnienie braków merytorycznych, o wskazanie czego
się domagam, o udzielenie informacji pod rygorem odrzucenia wniosku. Oczekują również uzupełnienia
braków merytorycznych.

 Strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dokonywać czynności procesowych zgodnie z
dobrymi obyczajami, dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez
zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody.
 W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu
lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia
stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny
interes obywateli.
 Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego
uczestników do władzy publicznej.
 Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania
stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i
obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad
tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu
nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.
 Organy administracji publicznej obowiązane są prowadzić postępowanie w taki sposób, aby
pogłębiać świadomość i kulturę prawną obywateli. Z tą zasadą wiąże się zasada informowania
stron i innych uczestników postępowania.
Powtarzam!
Czy wyrok z dnia 3 września 2008 r. w sprawie I C 1062/08 rozstrzyga, że przeprosiny w mediach
społecznościowych są czynnością zastępowalną, czy niezastępowalną (?) – jest informacją
istotną, publiczną i procesową. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze orzekał w tej sprawie i ma obowiązek tą
wątpliwość wyjaśnić (vide: art. 61 Konstytucji oraz Prawo pokrzywdzonego do informacji procesowej –
Justyna Żylińska).
Żadne orzecznictwa nie mają znaczenia w tej sprawie, bo tu chodzi o życie ludzkie, o prawdę
materialną, o jasność sytuacji konkretnego zdarzenia. Jestem m.in. stroną i mam prawo do
świadomości.
W związku z powyższym pozew jest zasadny i wnoszę jak w petitum.

W załączeniu:
Postanowienie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 28 lipca 2017 r., sygn. akt I ACz 1497/17.
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Uzupełnienie skargi na przewlekłość
Rozpoznaniu ma podlegać skarga wynikająca z pisma procesowego z 19 lipca
2017 r. w połączeniu z załączonym pismem procesowym z 21 czerwca 2017 r.
Proszę potraktować niezasadnie odrzucone pismo procesowe z dnia 21 czerwca
2017 r. jako wstęp do pisma procesowego z 19 lipca 2017 r. i zawarte tam żądania
jako wiążące nową skargę.
Wyłączyć się z postępowania II S 22/17 powinni wszyscy sędziowie Sądu
Okręgowego w Jeleniej Górze, bo są stroną tego cyrku, w pierwszej kolejności SSO
Piotr Gregier /spr./, SSO Beata Glazar, SSO Beata Kostaś, SSO Alicja Izydorczyk,
SSO Urszula Wiewióra, SSO Liliana Gambal, SSO Tomasz Sproch, bo
bezpodstawnie odrzucili wspomnianą na wstępie skargę II S 16/17, a w
szczególności wcześniejszą II S 8/17, a także II S 14/16 oraz oddalili II S 22/16 i
zażalenie II Cz 233/17 w tożsamej sprawie (art. 49 k.p.c. - iudex suspectus).
Uzasadnienie i niezbite dowody stronniczości stanowią załączone dwie
pierwsze strony wyrażonego dzisiaj stanowiska do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej
Górze, dotyczące zawiadomienia o przestępstwie nadużycia władzy, niedopełnienia
obowiązków służbowych i poświadczenia nieprawdy. Jeśli ktoś umyślnie popełnia
fałsz intelektualny, to nie powinien być sędzią, bo godzi w autorytet państwa (władzy
sądowniczej).

Funkcjonariusze publiczni posiadający odrobinę przyzwoitości i honoru, sami by się
wyłączyli.
***
Nie wiem dlaczego sędziowie jeleniogórscy dziesięć lat rozpatrują tytuł
wykonawczy I C 1062/08 w niedopuszczalnym trybie egzekucyjnym skoro, zgodnie z
uchwałą Sądu Najwyższego III CZP 23/06, nie jest to czynność niezastępowalna.
Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu
przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia (pkt. I. wyroku
z dnia 3 września 2008 r.), podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c. Nie wiem
dlaczego sędziowie są oporni i nie rozpatrują postępowania I Co 441/16, zgodnie z
wnioskiem wierzyciela z dnia 26 listopada 2015 r., w jedynie słusznym i właściwym
trybie art. 1049 k.p.c. Nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby dogodzić wierzycielowi,
przedstawić w negatywnym świetle dłużnika i zadbać o autorytet, godność państwa
(organów sądownictwa). To jest problem sędziów, że wolą stosować własne,
prywatne prawo i obstrukcję. Irracjonalna przewlekłość jest niezasadna i ewidentna.
Chętnie zapoznam się z argumentacją merytoryczną i prawną, nierozpatrzenia
sprawy tak, jak uczynił to Sąd Rejonowy w Ostródzie – postanowienie z dnia 14
stycznia 2013 r. sygn. akt I Co 2801/12. Akta I Co 441/16 są w Sądzie Rejonowym w
Jeleniej Górze i problem demencji mają sędziowie nie ja. Bezczynność jest
nieusprawiedliwiona. Mnie prawnik jest niepotrzebny. Szkody należy naprawić.

Oczywiste, dziesięcioletnie uchybienia terminowowości i prawidłowości
Tu nie można się tłumaczyć niezawisłością sędziowską, nie ma miejsca na
swobodę, czy elastyczność orzeczeń. Kwestię ulokowania pkt. I. tytułu
wykonawczego I C 1062/08 Sąd Najwyższy jednoznacznie rozstrzygnął jako
czynność zastępowalna. Niechęć do rozpoznania sprawy w trybie art. 1049 k.p.c., do
zakończenia tego postępowania, mając żelazne narzędzia prawne, jest zupełnie
irracjonalna i niezrozumiała. Przewlekłość postępowania I Co 441/16 jest kompletnie
niezasadna i wszechstronnie szkodliwa. To nie ja, tylko sąd musi podać powód
bezczynności, zasadność długoterminowości, przyczyny zaniechania stosowania
prawa, niezrealizowania egzekucji, niewłaściwego nadzoru penitencjarnego i
krzywdzącej obstrukcji.
Można przyjąć, że sąd się mylił, ale teraz będąc oświeconym, kierując się zasadą
bezstronności, rzetelności, uczciwości, etyki zawodowej i zasadą współżycia
społecznego, nie będzie więcej stosował środków niedopuszczalnych. Zakończy to
uporczywe nękanie dłużnika i jednocześnie przywróci dobre imię wierzycielowi.
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze badający dziesięcioletnią przewlekłość
postępowania egzekucyjnego nie wnika w spór, czy wniosek wierzyciela
powinien być rozpatrywany na podstawie art. 1049 k.p.c., czy w oparciu o
przepis art. 1050 k.p.c. (wiedząc że ten nie ma tu zastosowania), Prokuratura

Rejonowa w Jeleniej Górze odmawia wszczęcia śledztwa, bądź umarza
dochodzenie w sprawie uporczywego nękania i niedopełnienia obowiązków
służbowych przez funkcjonariuszy publicznych, zażalenia na niezasadne
stosowanie reliktowego przepisu egzekucyjnego niemającego absolutnie
zastosowania do czynności zastępowalnej i bezpodstawnego dręczenia
Grzegorza Niedźwieckiego grzywnami oraz groźbą aresztu tożsami sędziowie
cynicznie oddalają i kto ma dokonać realnej kontroli instancyjnej, skoro
zbrodnie sami sobie uprawomocniacie?
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze powinien zbadać zasadność dowolnego stosowania
prawa przez obstrukcyjnych sędziów niższej instancji (kłania się też art. 304 k.k.) i nie
chodzi tu o spór czy wniosek wierzyciela jest właściwy, tylko w jakim trybie
egzekucyjnym prawo lokuje tytuł egzekucyjny (nie wniosek wierzyciela) I C 1062/08?
Sąd ma ocenić swoje tytuły wykonawcze, swoje wyroki i dopuszczalność wniosku
wierzyciela w ich świetle lub właściwe jego rozpoznanie jeśli prawidłowo (zgodnie z
uchwałą SN III CZP 23/06) został sformułowany. Przy zaniechaniu wykonania tytułu
wykonawczego, choć jest droga prawna zrealizowania egzekucji i przy swobodzie do
skandalicznego nadużywania prawa, a przy tym barbarzyńskiego torturowania
„dłużnika”, tą parodię prawa można dożywotnio prowadzić. Nie można, bo bez
względu na wyżej wskazane okoliczności, nawet gdyby przyjąć, że prawo jest źle
skonstruowane, to przewlekłość ewidentnie trwa i należy za to zapłacić. Są terminy
procesowe i obowiązuje jakaś przyzwoitość. Pretensje proszę mieć do państwa
polskiego lub do siebie, a nie do skarżącego.
Zażalenie (zasadne) na wyżej wskazane reketierskie decyzje zawisło w sądach dwa
miesiące i boję się, że w tym państwie w państwie będę musiał składać doniesienia o
przestępstwach stalinowskich na Berdyczów….
Albo się chce załatwić sprawę, albo się nie chce. Nie było nigdy i nie ma nadal
żadnego problemu, żeby sprawę zakończyć. Nie jest niezawisłością, czy swobodą,
operowanie w trybie art. 1049 k.p.c. lub 1050 k.p.c., bo procedowanie tu w trybie art.
1050 k.p.c. jest nadużyciem. Tu nie ma miejsca na alternatywę. Zawsze właściwy
jest tylko jeden sposób egzekucji (vide uchwała SN III CZP 23/06). Stosowanie do
przedmiotowej egzekucji art. 1050 k.p.c. jest niedopuszczalne. Zgodnie z art. 1049 §
1 k.p.c. jeżeli w samym tytule egzekucyjnym nie postanowiono, że w razie
niewykonania przez dłużnika w wyznaczonym terminie czynności, którą może
wykonać także inna osoba, wierzyciel będzie umocowany do wykonania tej
czynności na koszt dłużnika - sąd, w którego okręgu czynność ma być wykonana, na
wniosek wierzyciela wezwie dłużnika do jej wykonania w wyznaczonym terminie, a
po bezskutecznym upływie terminu udzieli wierzycielowi umocowania do wykonania
czynności na koszt dłużnika.
Jeżeli dziesięcioletnia egzekucja prostej czynności zastępowalnej nie jest
przewlekłością, to znaczy, że okres drugiej wojny światowej był dla sędziów
mrugnięciem oka. Zachowanie się strony sądowej jest mocno wadliwe. To jest

najdelikatniejsze określenie, biorąc pod uwagę skalę krzywd. Jest wysoce nieetyczne
i bardzo złośliwe. Winę wyłączną ponosi sąd, bo to sąd jest reżyserem tego
spektaklu. Oskarżony musi się wytłumaczyć, zarzut obronić. Braków formalnych
skarżącego (jak w przypadku aktu oskarżenia w/s II K 467/07) nie ma.
Przewlekłość trwa, a trwać nie musi, bo sprawa jest oczywista (art. 1049 k.p.c.) 21.
Banalne postępowanie w sprawie trwa dłużej niż to konieczne dla wyjaśnienia
istotnych okoliczności faktycznych i prawnych oraz dłużej niż to konieczne do
załatwienia sprawy egzekucyjnej, dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego
(przewlekłość postępowania).

Art. 6. Zasada ekonomiki postępowania
Dz.U.2016.0.1822 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
§ 1. Sąd powinien przeciwdziałać przewlekaniu postępowania i dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie nastąpiło na
pierwszym posiedzeniu, jeżeli jest to możliwe bez szkody dla wyjaśnienia sprawy.
§ 2. Strony i uczestnicy postępowania obowiązani są przytaczać wszystkie okoliczności faktyczne i dowody bez
zwłoki, aby postępowanie mogło być przeprowadzone sprawnie i szybko.

Art. 415. Odpowiedzialność ex delicto - zasada winy
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Nastąpiło wadliwe ustalenie stanu prawnego

Etapy stosowania prawa
1 ustalenie stanu faktycznego
2 ustalenie stanu prawnego łącznie z wykładnią
3 wydanie orzeczenia lub decyzji

2 ustalenie stanu prawnego łącznie z wykładnią
Polega na tym, że organ stosujący prawo znajduje normę prawną, która odnosi się do ustalonego stanu
faktycznego jest to tzw. kwalifikacja prawna. (Zostaje określony stan faktyczny i należy znaleźć taką normę która
będzie zbieżna z tym stanem.) Dokonujemy subsumcji, która polega na zestawieniu stanu faktycznego oraz tej
normy która pod ten stan podpada po jej dokonaniu organ stosujący prawo przystępuje do określenia
konsekwencji prawnych które norma wiąże z ustalonym w sprawie stanem faktycznym.

Dz.U.2017.0.459 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

Art. 417. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej
Dz.U.2017.0.459 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
§ 1. Za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy
publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba
prawna wykonująca tę władzę z mocy prawa.
§ 2. Jeżeli wykonywanie zadań z zakresu władzy publicznej zlecono, na podstawie porozumienia, jednostce
samorządu terytorialnego albo innej osobie prawnej, solidarną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę ponosi
ich wykonawca oraz zlecająca je jednostka samorządu terytorialnego albo Skarb Państwa.

Jakie są ustawowe terminy do rozpatrzenia czynności zastępowalnej, żeby
postępowanie egzekucyjne nie było potraktowane jako przewlekłe? Czy zdaniem
sądu, w polskim prawodawstwie obowiązują jakieś normy przyzwoitości? Otóż
sędziowie zmilczą to i zbiory zasad etyki, albo odpowiedzą, że jest niezawisłość
sędziowska i swobodna ocena dowodów (choć to nie ten dział). Ja przedłożę sądowi
wkrótce sondaż jaki przeprowadziłem wśród uczniów czwartej klasy szkoły
podstawowej, w którym jednoznacznie stwierdzono, że pięć minut potrzeba do
wprowadzenia w życie postanowień zawartych w art. 1049 k.p.c. Są dwie możliwości
niezrealizowania egzekucji tytułu wykonawczego I C 1062/08. Albo postanowienie
rozpatrują analfabeci, albo gangsterzy.
Sąd orzeka w oparciu o trzy rzeczy: dowody, przepisy i sumienie. Wszystkiego
niestety zabrakło.
Ta szopka, wymknęła wam się spod kontroli.
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/
Prezes Trybunału Narodowego

*
Jelenia Góra, dnia 1 sierpnia 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
58-506 Jelenia Góra
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Prokuratura Rejonowa
w Jeleniej Górze
Dotyczy: PR 3 Ds. 210.2017

Stanowisko

Sędzia nie jest uczniem pierwszej klasy szkoły podstawowej. Sędzia jest wykształconym człowiekiem,
po aplikacjach, ma doskonałą wiedzę prawniczą.
***
Trzech sędziów, i to drugiej instancji (SSO Piotr Gregier /spr./, SSO Alicja Izydorczyk, SSO Urszula
Wiewióra), nie orzekało z pamięci przy postanowieniu II S 8/17, tylko miało przed sobą kodeks
postępowania cywilnego, karnego i ustawę o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania
sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i
postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (dalej: ustawa). Nie przypadkiem sędziowie
zacytowali w orzeczeniu z dnia 11 maja 2017 r. tylko pół art. 14 ustawy, iż skarżący może wystąpić z
nową skargą w tej samej sprawie po upływie 12 miesięcy, podczas gdy w sprawie egzekucyjnej lub
innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego – po upływie 6 miesięcy, od daty wydania przez sąd
orzeczenia, o którym mowa w art. 12 ustawy. Moja skarga z dnia 4 maja 2017 r. była kontrreakcją na
bezpardonowe przymuszanie mnie do wykonania orzeczenia sądowego, była właśnie skargą na
przewlekłość postępowania egzekucyjnego. Oto treść art. 14 ustawy o skardze:
Art. 14. Przesłanki wystąpienia z ponowną skargą
Dz.U.2016.0.1259 t.j. - Ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do
rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowany
1. Skarżący może wystąpić z nową skargą w tej samej sprawie po upływie 12 miesięcy, a w
postępowaniu przygotowawczym, w którym stosowane jest tymczasowe aresztowanie, oraz w
sprawie egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego – po upływie 6
miesięcy, od daty wydania przez sąd orzeczenia, o którym mowa w art. 12 rodzaje orzeczeń,
przesłanki przyznania sumy pieniężnej.
2. 2. W przypadku odrzucenia skargi na podstawie art. 9 odrzucenie skargi ust. 1 skarżący może
wystąpić z nową skargą w tej samej sprawie.
Przytoczenie tylko pierwszej części art. 14 ustawy, to nie była pomyłka sędziowska. Sędziowie umyślnie
odrzucili skargę, postanowili odwieść mnie od dochodzenia rekompensaty za przewlekły i niewłaściwy

sposób egzekucji, licząc na moją nieświadomość. To jest skandaliczne i w myśl z art. 231 k.k.
nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza.

***
Czterech sędziów, w tym trzech drugiej instancji (SSO Beata Kostaś, SSO Beata Glazar, SSO Alicja
Izydorczyk, SSR Paweł Woźniak), kłamią w postępowaniach II Cz 233/17 oraz I Co 441/16, że
obowiązek wymieniony w pkt. I wyroku z dnia 3 września 2008 r. I C 1062/08 jest czynnością
niezastępowalną lub że narzucił im tą formę wierzyciel. Jest tylko jeden sposób egzekucji czynności
niepieniężnych (publikacji sądowych przeprosin), co stwierdził Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 28
czerwca 2006 r., III CZP 23/06. Jest to czynność zastępowalna i należy ją egzekwować na zasadach
określonych w art. 1049 k.p.c. Nie jest to czynność namalowania obrazu, tylko czynność prosta,
szablonowa, którą może wykonać każda osoba22.
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Sąd Najwyższy w uchwale III CZP 23/06 spuentował pkt. 2 zagadnienia prawnego, że granice działania organu
egzekucyjnego wyznaczane są treścią tytułu wykonawczego oraz wybranym przez wierzyciela sposobem egzekucji.
W ten sposób materializuje się roszczenie egzekucyjne, wiążące sąd. Jako że wierzyciel wniósł o zastosowanie
właściwego przepisu egzekucyjnego, czynności zastępowalnej w trybie art. 1049 k.p.c., to zbędnym jest rozstrzyganie
przedstawionej przez Sąd Okręgowy kwestii, czy wniosek należy oddalić. Art. poprawny, 1049 k.p.c., wiązał tam (to było
jedynym zagadnieniem prawnym, a nie art. 1050 k.p.c.) i wiąże każdy sąd. Kwestię zasadności stosowania przepisu art.
1049 k.p.c. w przypadku „sądowych przeprosin” SN rozwinął wyczerpująco w uchwale i przytoczył stanowisko Sądu
Najwyższego z dnia 20 grudnia 1988 r., III CRN 429/88, co należy zrobić, jeśli wierzyciel wskaże niewłaściwą podstawę
prawną:

Jeżeli sąd jako organ egzekucyjny, po rozpoznaniu sprawy na skutek wniosku wierzyciela o przeprowadzenie
egzekucji w celu wykonania czynności objętej tytułem wykonawczym, dojdzie do przekonania, że zasadna jest
egzekucja z innej podstawy prawnej, niż tego żądał wierzyciel, to tenże sąd stosuje środki przymuszające
przewidziane we właściwym przepisie, bez względu na treść wniosku wierzyciela. Jeżeli jest to nieadekwatne
porównanie, nietożsame zdarzenie w stosunku do przedmiotowej sprawy, to patrz na drogę prawną do oddalenia
niezasadnego wniosku.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 1988 r., III CRN 429/88

Każdy wierzyciel może sobie żądać, co mu się podoba? Gdyby jakiś psychopata żądał przymuszania dłużnika do wykonania
czynności (złożenia przez dłużnika oznaczonego oświadczenia woli) przypiekaniem mu skóry rozpalonym żelazem, to co,
sąd musiałby to wykonać, bo jest związany wnioskiem wierzyciela?
http://orzeczenia.szczecin.so.gov.pl/content/$N/155515000001003_II_Cz_000932_2014_Uz_2014-07-31_001
https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/155515000001003_II_Cz_001059_2014_Uz_2014-07-22_001

W przedmiotowym wypadku wierzyciel nie wskazał we wniosku egzekucyjnym żadnej podstawy prawnej, nie żądał
zastosowania konkretnego przepisu, wskazał szerokie ramy egzekucji świadczeń niepieniężnych (słowo „wykonanie
czynności” mieści się zarówno w przepisie art. 1049 k.p.c. jak i art. 1050 k.p.c.). To Sąd tym sterował i to korygował.

Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Agnieszka Kałużna-Rudowicz w piśmie z dnia 10 lipca 2017
r. (A-006-22/2017) przyznała, iż „…we wniosku wierzyciel nie wskazał podstawy prawnej i nie
powołał się na żaden z artykułów ani art. 1049 kpc, ani art. 1050 kpc.”
Wierzyciel nie związał sądu żądaniem, co do reliktowego sposobu egzekucji we wniosku z dnia 26
listopada 2015 r. Nie wskazał, nie narzucił żadnej podstawy prawnej. Wniósł o wezwanie dłużnika
Grzegorza Niedźwieckiego do wykonania zobowiązania do zamieszczenia w mediach publicznych
przeprosin. Przepis art. 1050 k.p.c. nie ma tu zastosowania, procedowanie w tym trybie jest nadużyciem
władzy.
Zgodnie z treścią art. 1049 k.p.c., - sąd, w którego okręgu czynność ma być wykonana, na wniosek
wierzyciela wezwie dłużnika do jej wykonania w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym upływie
terminu udzieli wierzycielowi umocowania do wykonania czynności na koszt dłużnika.
Drugi akapit wniosku brzmi:
„W razie ponownego niewykonania przez dłużnika czynności – wnoszę o zastosowanie środków w celu
wyegzekwowania obowiązku nałożonego na dłużnika prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w
Jeleniej Górze, sygn. akt I C 1062/08.”
Art. 1049 k.p.c. idzie naprzeciw żądaniom wierzyciela, w pełni wypełnia żądania wniosku wierzyciela.
Dalsza informacja nie ma znaczenia, informacja to nie wniosek.
Kierując się zatem wolą wierzyciela, to ten żądał właśnie zastosowania art. 1049 k.p.c., bo tam
brzmi, iż sąd wezwie dłużnika do wykonania czynności – o co wnosił wierzyciel. W art. 1050
k.p.c. mówi się natomiast o wyznaczeniu terminu dłużnikowi do wykonania czynności, którą inna
osoba wykonać za niego nie może. Wierzyciel nie żądał we wniosku z dnia 26 listopada 2015 r.
wyznaczenia dłużnikowi terminu do wykonania czynności i zagrożenia mu grzywną.
Pojęcie Sąd jako organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela co do wskazanego
sposobu egzekucji nie oznacza, że każdy wniosek trzeba bezwarunkowo uwzględnić. Każdy wniosek
podlega sądowej kontroli, ocenie i analizie. Orzecznictwu. Interpretowanie wniosku wierzyciela jako
czynność niezastępowalna jest dyskwalifikacją wniosku. Jest walkowerem wierzyciela i Sądu.
Należałoby go bowiem, zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego III CZR 23/06, oddalić. Związanie sądu
wnioskiem wierzyciela oznacza tylko i wyłącznie, że sąd nie może narzucić wierzycielowi właściwej
podstawy prawnej lub zmienić sposobu egzekucji z urzędu.
Jeżeli wierzyciel wskazał niewłaściwy sposób egzekucji, błędny środek prawny, w trybie art. 1050 k.p.c.,
to sąd ma obowiązek oddalić taki wniosek wierzyciela (vide I Cz 94/13 - postanowienie z uzasadnieniem
Sąd Okręgowy w Elblągu z 2013-02-28).
***
Zinterpretował to po swojemu, reliktowo, jako czynność niezastępowalna, bo chce usprawiedliwić dziesięcioletnie
barbarzyństwo, gwałcenie art. 40 konstytucji i Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego,
nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Wbrew zasadom współżycia społecznego, etyki i ekonomiki
postępowania. Sąd orzeka w oparciu o trzy rzeczy: dowody, przepisy i sumienie. Wszystkiego niestety zabrakło.

Niezasadne wzywanie mnie do wykonania czynności publikacji w trybie art. 1050 k.p.c., przekorne
oddalenie zażalenia z dnia 23 listopada 2016 r., bezpodstawne gnębienie mnie grzywnami i groźbą
aresztu, cyniczna obstrukcja, są złośliwością. Są próbą upokorzenia mnie i dowolnym stosowaniem
prawa. Są skandalicznym nadużyciem władzy.
Oddalenie zażalenia przez SSO (II Cz 233/17 – 25 kwietnia 2017) i obciążanie grzywnami (SSR Paweł
Woźniak – 5 czerwca 2017) oraz groźba aresztu, jest nie tylko naruszeniem zasad współżycia
społecznego. Jest nadużyciem prawa materialnego i procesowego zagrożonym karą z art. 231 k.k. oraz
poświadczeniem nieprawdy w myśl art. 271 § 1 k.k.
Procedowanie w trybie art. 1050 k.p.c. jest nadużyciem władzy w przedmiocie I C 1062/08 (I Co
3259/08, I Co 441/16), a ignorowanie przepisu art. 1049 k.p.c. w tym zakresie jest niedopełnienim
obowiązków. Stosowanie przepisu art. 1050 k.p.c. do egzekucji tytułu wykonawczego I C 1062/08 jest
niedopuszczalne. Nic nie stało natomiast i nie stoi na przeszkodzie (poza delikatnie mówiąc
uporczywym nękaniem), żeby przeprowadzić egzekucję w trybie art. 1049 k.p.c. Funkcjonariusze
publiczni, a takimi są sędziowie, mają obowiązek uzasadnić prawnie i merytorycznie zajęcie
obstrukcyjnego stanowiska. Powód nie uznania art. 1049 k.p.c. jako właściwy i podważenia uchwały
Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06 sąd również musi wylegitymizować. Sąd
musi wykazać interes prawny i społeczny swoich decyzji, wytłumaczyć dlaczego nie chce zakończyć
postępowania mając ku temu środki prawne. Mam prawo do świadomości i do wiedzy procesowej. Nie
dość że cała parodia prawa oparta jest o fałsz intelektualny dokonany na podstawie fałszu materialnego
(co opinia publiczna wyraźnie widzi), to nawet zasądzonej egzekucji nie ma się woli, z pożytkiem dla
wierzyciela, dłużnika i Skarbu Państwa, uczciwie rozpatrzyć. To przypomina najczarniejsze czasy PRL.
W wyniku tych nadużyć, jestem osobą drastycznie pokrzywdzoną i zamyka mi się drogę prawną
naprawienia szkód. Sprawa była i jest do rozwiązania w pięć minut i tego się domagam. Tak niegodnie
nie mogą postępować funkcjonariusze publiczni, w demokratycznym państwie prawnym,
urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Zarzut naruszenia wskazanych przepisów jest
w pełni zasadny.
W załączeniu:
1. Wniosek o ponowne wezwanie dłużnika do wykonania czynności z dnia 26 listopada 2015 r.
2. Postanowienie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze II S 8/17 z 11 maja 2017 r. skargę
niezasadnie odrzucające.
3. Postanowienie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze II Cz 233/17 z 25 kwietnia 2017 r.
niesłusznie oddalające zażalenie.
4. Postanowienie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze I Co 441/16 z 5 czerwca 2017 r.
nakładające z obrazą przepisów prawa procesowego grzywnę w kwocie 2.000 zł.
5. Odpowiedź Prezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze na zapytanie publiczne Bożeny
Niedźwieckiej z dnia 10 lipca 2017 r.
6. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06, dotycząca obowiązku
wykonania egzekucji złożenia oświadczenia odpowiedniej treści w trybie art. 1049 k.p.c.
7. Postanowienie Sądu Okręgowego w Elblągu I Cz 94/13 z 2013-02-28 oddalające zażalenie
wierzyciela na postanowienie SR oddalające wniosek wierzyciela o przeprowadzenie egzekucji
świadczeń niepieniężnych w trybie art. 1050 k.p.c.

8. Uzupełnienie skargi na przewlekłość postępowania z dnia 1 sierpnia 2017 r.

Grzegorz Niedźwiecki

*

Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
I inni

Jeśli nie złożą państwo do sądu aktu oskarżenia o uporczywe nękanie mnie
przeciwko zarządowi FM „Ligęza” reprezentowanego przez Dominika Kubackiego, a
tak naprawdę przeciwko sędziom, którzy w/s I Co 3259/08 nie oddalili wniosku
wierzyciela opartego na niewłaściwej podstawie prawnej (art. 1050 k.p.c.), a w/s I Co
441/16 nie rozpatrzyli wniosku wierzyciela na właściwej podstawie prawnej (art. 1049
k.p.c. – jak wynikało z treści wniosku), to złożę skargę na przewlekłość postępowania
przeciwko Prokuraturze Rejonowej w Jeleniej Górze.
Zastanowię się jakie działania podjąć w związku z bezczynnością Prokuratury
Rejonowej (i Okręgowej) w Jeleniej Górze i odbijaniem piłeczki do źródła zaniedbań,
a dotyczy to dwóch zawiadomień o przestępstwie wyartykułowanych w zażaleniu… I
Co 441/16 z dnia 19 czerwca 2017 r. Złożenie przez dłużnika oświadczenia
odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1049
k.p.c. Jest to jedyny właściwy przepis, dla egzekucji czynności wymienionej w pkt. I.
tytułu wykonawczego I C 1062/08 i nie było nigdy i nie ma nadal żadnych
przeciwwskazań żeby go zastosować.
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/

Jelenia Góra, dnia 21 lipca 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

*

Do sędziów i prokuratorów

Dotyczy: I Co 441/16

Jesteście państwo przestępcami i kiedyś będzie siedzieć w więzieniu. Bez zaistnienia
czynu przestępnego, nie można kogoś skazać. Kto tak czyni, jest zbrodniarzem. Jeśli
się wykreuje jakiś wyrok, to należy go wykonać, zgodnie z literą prawa. Jeśli się nie
stosuje prawa lub nim manipuluje, to jest się przestępcą. Kto mając obowiązek
powiadomić z urzędu organy ścigania o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, tego
nie czyni, bierze współudział w przestępstwie.
Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na
złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia,
podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c. (uchwała SN z dnia 28 czerwca
2006 r., III CZP 23/06, OSNC 2007, z. 1, poz. 11).
Ten, kto bezpodstawnie używa reliktowego przepisu art. 1050 k.p.c. w sytuacji tytułu
wykonawczego nakazującego wykonać czynność zastępowalną i dręczy człowieka
grzywnami, groźbą aresztu, jest zbrodniarzem. To jest przestępstwo nadużycia
władzy. Ten, kto dziesięć lat nie stosuje przepisu egzekucyjnego w trybie art. 1049
k.p.c., przewidzianego dla wykonania czynności, które mogą wykonać inne osoby,
jest przestępcą niedopełniającym obowiązku.
Tu nie ma alternatywy. Dziesięć lat omijania przepisu art. 1049 k.p.c. i ignorowania
uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06,
niezaspokojenie wierzyciela w sytuacji jednoznacznej, to jest skandaliczna, niczym
nieusprawiedliwiona przewlekłość postępowania. Dziesięć lat gnębienia „dłużnika”
niewłaściwym trybem to zbrodnia. Sprawę można i należy w pięć minut zakończyć.
Tak nie postępują sędziowie, tak postępują zbrodniarze najgorszego kalibru.

Jelenia Góra, dnia 20 lipca 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19
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Obstrukcja Piotr Gregier II
Obstrukcja Piotr Gregier II 2

Jelenia Góra, 19 lipca 2017 r.

Sąd Okręgowy
w Jeleniej Górze
za pośrednictwem
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
__________________________________
Dotyczy: Sygnatura akt Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze I Co 441/16

Skarżący - Dłużnik:
Grzegorz Niedźwiecki
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra
PESEL 61072301251

SKARGA
na przewlekłość postępowania przed Sądem Rejonowym w Jeleniej Górze w sprawie sygn. akt I
Co 441/16
Na wstępie pragnę zaznaczyć, że Sędzia Sądu Okręgowego Piotr Gregier nie ma prawa zabierać głosu
w swojej sprawie (II S 16/17), powinien wyłączyć się z postępowania o przewlekłość postępowania
egzekucyjnego I Co 441/16, albowiem dokonał fałszu intelektualnego w postanowieniu II S 8/17 w
przedmiotowej sprawie, co daje uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w sprawie i co do
niezłośliwego postępowania. I o to m.in. wnoszę.
Nieprawdą jest, że skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego nie może poruszać kwestii
decyzji procesowych. Wręcz przeciwnie, wręcz musi, bo przewlekłość postępowania egzekucyjnego
wynika wyłącznie z przekory sędziów odwrotnie spełniających swoją rolę i z nadużycia władzy oraz z
uchybień merytorycznych i nieprawidłowo podejmowanych czynności egzekucyjnych. Proszę mi podać
obiektywny powód do toczenia tego absurdu przez dziesięć lat? Proszę mi podać powód
merytoryczny do niezakończenia tego postępowania? Proszę mi powiedzieć, jaki problem macie
rozpoznać sprawę w trybie art. 1049 k.p.c., edukacyjny, czy intelektualny? Co sędziów blokuje?

Przewlekłość postępowania jest ewidentna i to ze strony nieetycznych sędziów. Postępowanie
egzekucyjne można było i można nadal załatwić we właściwym i jedynie dopuszczalnym trybie art. 1049
k.p.c. Akta sprawy są w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze, a nie u Grzegorza Niedźwieckiego w
domu i to sąd podejmuje decyzje, niestety wadliwe, obstrukcyjne. Nie ma żadnych podstaw prawnych i
merytorycznych do przewlekania tej parodii prawa.
Kwestionuję czas trwania dotychczasowego postępowania sądowego, jako mega wydłużony, proszę
mieć pretensje do funkcjonariuszy i władzy uchwałodawczej, nie ja stanowię prawo, nie ja wydaję
decyzje. Proszę mi podać ludzki powód dlaczego to tyle trwa? Proszę mi powiedzieć, kiedy ten
cyrk się skończy, kiedy uszanujecie prawo?
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny w sprawie I Co 3259/08 bezpodstawnie toczył
postępowanie w trybie art. 1050 k.p.c., bowiem obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr
osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie
ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c. Sąd winien wówczas w myśl uchwały SN III
CZP 23/06 pierwszy wniosek wierzyciela oddalić jako nieprawidłowy, tak jak uczynił to Sąd Rejonowy
w Ostródzie i Sąd Okręgowy w Elblągu (I Cz 94/13). W Polsce obowiązuje, a przynajmniej powinna
obowiązywać zasada równości obywatela wobec prawa. Jeleniogórscy sędziwie zastosowali niestety
normy Josefa Fritzla. Proszę mi podać moją winę nieuszanowania właściwego trybu
egzekucyjnego? Proszę mi powiedzieć, gdzie w tym wszystkim są zasady współżycia
społecznego i normy człowieczeństwa?
Postępowanie I Co 441/16 Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny w tożsamej sprawie miał
już obowiązek rozpatrzyć w trybie art. 1049 k.p.c., albowiem we wniosku z dnia 26 listopada 2015 r.
wierzyciel nie wskazał podstawy prawnej i nie powołał się na żaden z artykułów ani art. 1049 kpc, ani
art. 1050 kpc (vide pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 10 lipca 2017 r. - A-00622/2017), a sama treść wniosku jednoznacznie wskazywała na art. 1049 k.p.c. To jest kolejne
nadużycie sądu, wadliwość, zaniechanie właściwego rozpoznania i uchybienie terminowości. To nie jest
ogólnikowość. To jest nieprawidłowość. Finał i tak będzie w trybie art. 1049 k.p.c.
Sprawa nie jest zawiła. Uczeń czwartej klasy szkoły podstawowej rozstrzygnąłby ją w pięć minut.
Proszę mi powiedzieć, dlaczego tak się zachowujecie? To nie jest przewlekłość. To jest
barbarzyństwo. To jest uporczywe nękanie. Powinienem złożyć pozew przeciwko SSO Piotr Gregier o
zadośćuczynienie za zaniechanie merytorycznego rozpoznania skargi, ale wówczas jeszcze bardziej się
zapowietrzycie. Jeśli stronniczy sędzia się nie wyłączy z postępowań i po raz kolejny, niezasadnie
odrzucicie skargę na przewlekłość, to złożę taki pozew.
To nie ja muszę wykazać niezasadność prowadzenia postępowania egzekucyjnego przez dziesięć lat,
tylko sąd ma obowiązek wykazać zasadność przewlekania postępowania i słuszność nieuwzględniania
jedynie słusznego, właściwego przepisu egzekucyjnego dotyczącego czynności zastępowalnej, W
cywilizowanym świecie taki sadyzm jest niedopuszczalny (patrz: ex delicto). To nie ja orzekam tylko sąd
i sąd ma obowiązek legitymizować swoje decyzje. Jeżeli sędziowie mają problem czytania ze
zrozumieniem, to powinni iść na terapię. Jeżeli prosta, oczywista egzekucja w trybie art. 1049 k.p.c.
stanowi dla sędziów jakiś problem, to zapraszam do mediacji przy udziale psychologa.

Jak długo sąd zaniecha rozpoznania przedmiotowego postępowania egzekucyjnego w trybie art. 1049
k.p.c., tak długo będzie trwała przewlekłość. Stalking – pokłosie niczego, liczy już 215 stron kartek
papieru, a wystarczy odrobina człowieczeństwa i w pięć minut można zakończyć tą sprawę.
Przewlekłość wynika tylko i wyłącznie z braku woli szanowania prawa i faktów, uszanowania
wierzyciela, dłużnika, godności państwa (organów sądownictwa), z dowolnego stosowania prawa i ze
zwykłej próby upokorzenia mnie. To się nie mieści w żadnych kryteriach etycznych.
Obraza przepisów prawa procesowego art. 1049 k.p.c. w zw. z art. 1050 k.p.c., rażące naruszenie art.
190a k.k. (co możecie sobie ewentualnie darować, bo będziecie się zasłaniać, że wyniknie
postępowanie rozpoznawcze, międzyinstancyjne) oraz pogwałcenie art. 40 Konstytucji i Konwencji w
sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania
albo karania są okolicznościami uzasadniającymi żądanie.
Normy prawa materialnego nie mają według was tu zastosowania (art. 5 k.c.), normy prawa
procesowego (formalnego) nie mają tu zastosowania, to w oparciu o jakie normy się poruszacie? Sąd
nie może odrzucić skargi bez wyjaśnienia zasadności zastoju. Panie Gregier, proszę sobie
odpowiedzieć na pytanie, kim pan jest i jako sędzia i jako człowiek23?

W załączeniu, jako podstawa prawna, wnioski do tej skargi i dodatkowe uzasadnienie oraz czytelne
zarzuty:




Skarga na przewlekłość postępowania z dnia 21 czerwca 2017 r.
Obraza przepisów prawa procesowego art. 1049 k.p.c. w zw. z art. 1050 k.p.c.
Pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 10 lipca 2017 r. - A-00622/2017.

*

Skarga na Prezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
Dotyczy: A-006-22/2017
We wniosku wierzyciel nie wskazał podstawy prawnej i nie powoła
We wniosku wierzyciel nie wskazał podstawy prawnej i nie powoł2

Skoro sędziowie, funkcjonariusze publiczni, autorytety moralności, mają problem z
wyegzekwowaniem własnego tytułu wykonawczego w trybie art. 1049 k.p.c. i stawiają a contrario
uchwale Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06, to zmuszony jestem publikować
tą parodię prawa w Internecie aż do finalnego skutku. Niech oceni to opinia publiczna.
23

„…we wniosku wierzyciel nie wskazał podstawy prawnej i nie powołał się na
żaden z artykułów ani art. 1049 kpc, ani art. 1050 kpc.”

To jak to jest, że sędziowie unikając merytorycznej odpowiedzi dłużnikowi – dlaczego
zastosowali przepis art. 1050 kpc – spłycają wszystko do twierdzenia, że sąd
związany jest wnioskiem wierzyciela (co notabene jest nie prawdą) i dlaczego akurat
art. 1050 kpc, skoro w świetle treści wniosku wierzyciela z dnia 8 grudnia 2015 r. i
prawa, jedynym przepisem egzekucyjnym jaki obowiązuje dla wykonania czynności
publikacji ogłoszenia (przeprosin) określonej w pkt. I. wyroku z dnia 3 września 2008
r. w sprawie I C 1062/08 jest art. 1049 kpc, gdyż jest to czynność wyłącznie
zastępowalna.
Sąd związany jest tytułem egzekucyjnym i przepisami prawa, a tytułu egzekucyjnego
nie wydaje wierzyciel tylko sąd. Sędziowie nie dość, że nie potrafią odczytać
własnych wyroków, to oddają swoją działkę prywatnej stronie, na dodatek krzywdząc
wierzyciela, bo fałszywie interpretując jego wniosek – pozbawiają go prawa do
naprawienia szkody i otrzymania zadośćuczynienia.
Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Agnieszka Kałużna-Rudowicz kłamie w
piśmie z dnia 10 lipca 2017 r. udzielając częściowej odpowiedzi Bożenie
Niedźwieckiej na wniosek o udostępnienie informacji publicznej (i procesowej), że nie
ma obowiązku udzielić informacji na pytanie nr 3 i 4. Bożena Niedźwiecka jest
zarówno czynnikiem społecznym jak i stroną chorych postępowań budowanych na
kartce papieru Mieczysława Ligęzy (k. 8 akt sprawy II K 467/07). Stroną rodzinną i
upoważnioną jako pełnomocnik, co stoi wyraźnie w aktach sądowych. Sąd ma
obowiązek wylegitymizować się dokumentem, aktem prawnym, na jakim opiera się
orzekając w określony sposób egzekucyjny. Ta informacja należy się opinii publicznej
i nam oraz naszym dzieciom, którzy dziesięć lat nie mają dzięki przekornym sędziom
tatusia. To nie jest elastyczne orzecznictwo, tylko żelazny dokument, jednoznaczny
przepis prawny. Sędziowie nie udostępniają nam tej wiedzy nie dlatego, że nam się
ona nie należy (pokrzywdzonym), tylko dlatego, że od dziesięciu lat stosują prywatne
prawo i bezpodstawne represje oraz niezasadną, irracjonalną przewlekłość prostego
postępowania. Wydaliście bezpodstawne grzywny w wysokości 27.100 zł i
zamieniliście ja na 180 dni internowania (zamiast oddalić ówczesny wniosek
wierzyciela) i teraz nie wiecie jak z tego wybrnąć, olewając nawet uchwały Sądu
Najwyższego. Myśleliście, że trafiliście na frajera, którego możecie złamać
gestapowskimi metodami nadużywając niezawisłości i swobody orzeczeń.
Przemyślcie to jeszcze raz, bo prawdy nie zamydlicie24.

W pkt. I. tytułu egzekucyjnego I C 1062/08 nie postanowiono, że dłużnik ma
wykonać czynność, której inna osoba wykonać za niego nie może, jest to czynność w
pełni zastępowalna i w przedmiotowym postępowaniu egzekucyjnym nie ma
24

Jelenia Góra, dnia 14 lipca 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

*
Bezczynność i kłamstwa Wojciecha Damaszko
Zawiadomienie o przestępstwach PSO Wojciecha Damaszko
Jelenia Góra, dnia 12 lipca 2017 r.
Zawiadomienie o przestępstwach odwrotnie spełniającego rolę sędziego
Wojciecha Damaszko, grającego z obywatelem w szachy proceduralne, zamiast
merytorycznie, uczciwie, bezstronnie i skutecznie realizować sprawiedliwość.

Szanowny Prezesie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze,
Popełnia Pan przestępstwa niedopełnienia obowiązku, nadużycia władzy i
poświadczenia nieprawdy. Podrzędnymi wadami grzechów głównych są obstrukcja,
dowolne stosowanie prawa i uporczywe nękanie.
Po pierwsze:
Wierzyciel to nie sąd i nie on wydaje tytuły wykonawcze, które należy właściwie
stosować.
Po drugie:
To nie wierzyciel, tylko źli ludzie, pełniący rolę sędziów, gwałcą niezawisłość i
swobodę orzeczeń. Wnioski wierzyciela w postępowaniu I Co 3259/08 należało
zgodnie z uchwałą SN III CZP 23/06 (tak jak uznał Sąd Okręgowy w Elblągu) oddalić,
bo zwierały niewłaściwy tryb egzekucyjny.
Po trzecie:
Ja nic nie muszę, to wierzyciel ma interes oznajmić opinii publicznej, że „został
skrzywdzony”, a to można i należy tylko i wyłącznie wykonać w trybie art. 1049 k.p.c.
Po czwarte:

zastosowania przepis art. 1050 k.p.c.
egzekucyjnego jest niedopuszczalne.

Stosowanie

niewłaściwego

przepisu

Ja nie mam wpływu na Pana, a co dopiero na Pana żołnierzy w tym państwie w
państwie, którzy uprawomocniają własne zbrodnie.
Ma Pan kompetencje i obowiązki, ale zachowuje się Pan jak Josef Fritzl i kiedyś za to
Pan odpowie. Choćbym miał umrzeć. Nawet skorumpowana prokuratura, cały układ
Panu nie pomoże.
Art. 415. Odpowiedzialność ex delicto - zasada winy

Dz.U.2017.0.459 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/

Obraza przepisów prawa procesowego art. 1049 k.p.c. w zw. z art. 1050 k.p.c.
Państwo w państwie, uporczywe nękanie, zbrodnie w majestacie prawa w pokłosiu
I C 1062/08

W pierwszej kolejności należy zadać sędziom pytania i otrzymać wyjaśnienia:







Jaki środek prawny utwierdzał sędziów w przekonaniu, że obowiązek wykonania
czynności niepieniężnych, wymienionych w tytule wykonawczym I C 1062/08 należy
rozpatrywać w trybie art. 1050 k.p.c.?
Dlaczego sędziowie ignorują w postępowaniu egzekucyjnym wobec dłużnika Grzegorza
Niedźwieckiego uchwałę SN z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06 oraz przepis prawa
art. 1049 k.p.c.?
Co sędziowie rozumieją przez określenie, że sąd związany jest wnioskiem wierzyciela?
Jakie są obowiązki i zadania sędziego?

Odpowiedź prawna i orzecznicza na powyższe pytania jest następująca i jednoznaczna.
I.

Wykonanie czynności na koszt dłużnika

Do świadczeń niepieniężnych zaliczany jest przypadek nałożenia na dłużnika obowiązku wykonania
określonej czynności. Tytuł wykonawczy, będący podstawą egzekucji, może zobowiązywać dłużnika do
wykonania czynności różnego rodzaju. Z punktu widzenia stosowanych metod egzekucji możemy te
czynności podzielić na:

1) czynności, które bez uszczerbku dla wierzyciela mogą być wykonywane przez inną osobę (art. 1049
ustawy z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, Dz. u. Nr 43, poz. 296 z późn. zm. dalej k.p.c.) – tzw. czynności zastępowalne (zastępcze),
2) czynności, które ze względu na swoje szczególne cechy może wykonać tylko dłużnik (art. 1050
k.p.c.) – tzw. czynności niezastępowalne (niezastępcze) (M. Allerhand, Kodeks postępowania
cywilnego. Część II. Komentarz, Lwów 1933, s. 689).
Z uwagi na swoje właściwości, tylko w przypadku egzekucji wykonania czynności zastępowalnych
istnieje możliwość wykonania ich na koszt dłużnika, co oznacza, że faktycznie dłużnik tych czynności
nie wykona. Wykona je inny podmiot, a jedynie kosztami wykonania tej czynności przez inny podmiot
obciążony zostanie dłużnik.
Przykładowo czynności zastępowalne to:
a) prace w gospodarstwie rolnym,
b) wybudowanie domu,
c) wykonanie prac tynkarskich,
d) usunięcie skutków naruszenia dóbr osobistych, polegające na złożeniu przez dłużnika
oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia (uchwała SN z dnia 28 czerwca 2006 r., III
CZP 23/06, OSNC 2007, z. 1, poz. 11).

II.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06:

1. Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez
dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie
art. 1049 k.p.c.

…należy krytycznie podejść do dominującego dotychczas - choć nie bez wyjątków - poglądu, że
egzekucja orzeczonego wyrokiem obowiązku dłużnika usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych
wierzyciela, polegającego na opublikowaniu odpowiedniej treści oświadczenia (przeprosin lub
ubolewania), toczy się - jako czynność tzw. niezastępowalna - na podstawie art. 1050 k.p.c.
W końcu nie można zapominać, że art. 1050 k.p.c., dopuszczający stosowanie przymusu osobistego
(bezpośredniego), jest we współczesnym systemie prawa egzekucyjnego reliktem. W związku z tym w
każdej sytuacji, w której jest to możliwe, a szczególnie wtedy, gdy żąda tego wierzyciel, należy z tego
sposobu egzekucji rezygnować. Wykładnia przepisów o egzekucji świadczeń niepieniężnych powinna
zatem zmierzać w kierunku art. 1047 i 1049 k.p.c., zawierających bardziej nowoczesne rozwiązania;
korzystanie z art. 1050 k.p.c. należy zastrzec szczególnym wypadkom i traktować jako ostateczność.

…rozważyć należy, czy związanie, o którym mowa, nie doznaje ograniczeń w wypadku egzekucji
świadczeń niepieniężnych. Wątpliwości powstają dlatego, że w tym wypadku wierzyciel nie ma
możliwości wyboru sposobu egzekucji, w odniesieniu bowiem do konkretnego świadczenia w zasadzie
zawsze właściwy jest tylko jeden sposób egzekucji i on powinien zostać wskazany we wniosku (por.
postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 1988 r., III CRN 429/88, OSNCP 1991, nr 1, poz.
11).
W konsekwencji należy uznać, że granice działania organu egzekucyjnego wyznaczane są treścią tytułu
wykonawczego oraz wybranym przez wierzyciela sposobem egzekucji. W ten sposób materializuje się
roszczenie egzekucyjne, wiążące sąd…
W uchwale z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06, Sąd Najwyższy przesądził, że w wypadku, gdy
świadczenie polega na opublikowaniu w prasie tekstu przeprosin, nie zaś ich odczytaniu albo
podpisaniu bezpośrednio przez dłużnika, przy egzekucji takiego świadczenia stosuje się art. 1049 k.p.c.,
nie zaś art. 1050 k.p.c. Sąd Najwyższy przyjął więc, że takie świadczenie ma charakter zastępowalny.

III.

I Cz 94/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Elblągu z
2013-02-28:

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Rejonowy w Ostródzie oddalił wniosek wierzyciela o
przeprowadzenie egzekucji świadczenia niepieniężnego w trybie art. 1050 kpc poprzez zobowiązanie
dłużnika do publikacji w prasie oświadczenia w ciągu dwóch tygodni pod rygorem ukarania grzywną a w
razie niewykonania przez dłużnika tej czynności, zastosowania wobec niego grzywny z równoczesnym
zakreśleniem terminu do wykonania czynności.
W ocenie Sądu pierwszej instancji wniosek wierzyciela na uwzględnienie nie zasługiwał, ponieważ
świadczenie, które objęte przedłożonym przez wierzyciela tytułem wykonawczym powinno być
egzekwowane w trybie art. 1049 kpc jako czynność, którą za dłużnika może wykonać inna osoba. W
ocenie tego Sądu celem publikacji przeprosin w prasie lokalnej jest skorygowanie obrazu powoda
dotkniętego naruszeniem dóbr osobistych w oczach opinii publicznej. Za Sądem Najwyższym Sąd
pierwszej instancji wskazał, że do osiągnięcia takiego skutku nie jest konieczne osobiste działanie
dłużnika; ogłoszenie zgodne z sentencją wyroku może zamieścić każda osoba, nawet bez wiedzy
dłużnika, aby wierzyciel uznał, że wyrok został wykonany. Sąd pierwszej instancji wskazał nadto, że jest
związany wnioskiem wierzyciela co do wskazanego sposobu egzekucji, nie może zatem z urzędu
zastosować innego środka.
Zgodnie z art. 1049 § 1 kpc jeżeli w samym tytule egzekucyjnym nie postanowiono, że w razie
niewykonania przez dłużnika w wyznaczonym terminie czynności, którą może wykonać także inna
osoba, wierzyciel będzie umocowany do wykonania tej czynności na koszt dłużnika - sąd, w którego
okręgu czynność ma być wykonana, na wniosek wierzyciela wezwie dłużnika do jej wykonania w
wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym upływie terminu udzieli wierzycielowi umocowania do
wykonania czynności na koszt dłużnika. Na żądanie wierzyciela sąd przyzna mu sumę potrzebną do
wykonania czynności. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.
Wedle art. 1050 § 1 i 3 kpc, jeżeli dłużnik ma wykonać czynność, której inna osoba wykonać za niego
nie może, a której wykonanie zależy wyłącznie od jego woli, sąd, w którego okręgu czynność ma być

wykonana, na wniosek wierzyciela po wysłuchaniu stron wyznaczy dłużnikowi termin do wykonania i
zagrozi mu grzywną na wypadek, gdyby w wyznaczonym terminie czynności nie wykonał. Po
bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego dłużnikowi do wykonania czynności, sąd na wniosek
wierzyciela nałoży na dłużnika grzywnę i jednocześnie wyznaczy nowy termin do wykonania czynności,
z zagrożeniem surowszą grzywną.
Przytoczone normy przewidują dwa różne sposoby egzekucji świadczeń niepieniężnych, stosowane w
zależności od tego, czy obowiązek może zostać wykonany wyłącznie przez dłużnika, czy też może ten
obowiązek za niego wykonać inna osoba. W obu przypadkach organem egzekucyjnym jest sąd.
W ocenie Sądu drugiej instancji obowiązek publicznego przeproszenia wierzyciela jest obowiązkiem,
który za dłużnika może wykonać inna osoba. Słusznie wskazał Sąd Rejonowy, że zasadniczym celem
takiego przeproszenia jest usunięcie skutków naruszenia dóbr osobistych. Stanowisko takie znajduje
oparcie w art. 24 § 1 kc, w myśl którego ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym
działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie
dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła
czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie
odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Dla osiągnięcia skutku postulowanego w przywołanej
normie nie ma znaczenia, kto zamieści ogłoszenie zawierające przeprosiny, istotne jest to, by treść
ogłoszenia dotarła do właściwego kręgu odbiorców.
Uwzględniając powyższe, zaskarżone orzeczenie należało uznać za prawidłowe, co skutkowało
oddaleniem zażalenia z mocy art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. Dodatkowo jedynie zatem
wskazać należy, że Sąd Okręgowy w całości podziela stanowisko wyrażone przez Sąd Najwyższy w
uchwale z dnia 28 czerwca 2006 r. (III CZP 23/06). W przywołanej uchwale Sąd ten również wskazał, że
obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika
oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c.
natomiast sąd, jako organ egzekucyjny, jest związany wnioskiem wierzyciela co do wskazanego
sposobu egzekucji.

Podsumowanie
Żadne filozofie lokowania wniosku wierzyciela i sentencji wyroku I C 1062/08 jako czynność osobista nie
pomogą, bo nie jest to czynność artysty malarza, dotycząca praw autorskich, czy też obowiązek wejścia
do czyjegoś domu, tylko czynność prosta, którą za dłużnika może wykonać każda osoba.
W odniesieniu do przedmiotowego świadczenia zawsze właściwy jest tylko jeden sposób egzekucji i on
powinien zostać wskazany we wniosku wierzyciela, jest nim czynność zastępowalna podlegająca
egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c. Związanie sądu wnioskiem wierzyciela oznacza tyle, że
wierzyciel ponosi odpowiedzialność osobistą za treść wniosku, sąd nie może z urzędu zmieniać trybu
egzekucji. Jeżeli przywoła właściwy środek egzekucyjny, to sąd zmaterializuje roszczenie, jeżeli
natomiast poda niewłaściwy sposób, czynność niezastępowalną w trybie art. 1050 k.p.c., to sąd będzie
zmuszony oddalić taki wniosek.

Ad. Pyt. 4
Zadaniem sędziego jest rozstrzyganie spraw należące do właściwości sądów i trybunałów na
zasadach niezawisłości i bezstronności w sprawach: karnych, cywilnych, rodzinnych i majątkowych.
Do sędziego należy jedno z najważniejszych zadań stawianych przed organami prawa, jest on
odpowiedzialny za nadzór penitencjarny.
Art. 82. Obowiązki sędziego w zakresie postępowania
Dz.U.2016.0.2062 t.j. - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych
§ 1. Sędzia jest obowiązany postępować zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim.
§ 2. Sędzia powinien w służbie i poza służbą strzec powagi stanowiska sędziego i unikać wszystkiego,
co mogłoby przynieść ujmę godności sędziego lub osłabiać zaufanie do jego bezstronności.
§ 3. (uchylony)
Rola i zadania sędziego w rozpoznawaniu spraw cywilnych
Sąd jest organem państwa w zakresie wymiaru sprawiedliwości, a sędzia jest organem sądu zostaje
powołany na to stanowisko państwowe dla pełnienia zawodowo funkcji rozpoznawania spraw. Polega to
na uczestniczeniu w postępowaniu sądowym i dokonywaniu przewidzianych w nim czynności przy
zachowaniu szczególnej formy procesowej.
Sprawy cywilne, wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, tj. stosunków społecznych unormowanych
przepisami prawa cywilnego (także prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy i ubezpieczeń
społecznych oraz innymi jeszcze aktami ustawodawczymi), rozpoznawane są przede wszystkim przez
sądy powszechne – rejonowe, wojewódzkie i apelacyjne w postępowaniu unormowanym prawem
procesowym cywilnym (art. 1 i 2 k.p.c., art. 2 u.s.p.).
Nie istnieje prawne wyodrębnienie „sądu cywilnego”, natomiast w wewnętrznej organizacji sądu
rozróżnia się wydziały dla rozpoznawania spraw cywilnych (sądy rodzinne, sądy pracy, sądy
gospodarcze), a w ramach tzw. podziału czynności sędziów przydzielane są poszczególnym sędziom
do rozpoznania sprawy cywilne. Pod ogólną przy tym nazwą „sędzia” rozumie się także sędziego
wykonującego w konkretnej sprawie funkcję procesową przewodniczącego posiedzenia, jak i sędziów
wykonujących w sądach funkcje administracyjne – zajmujących stanowiska kierownicze prezesów,
wiceprezesów i przewodniczących wydziałów, a także wizytatorów i kierowników szkolenia w sądach
wojewódzkich.
Do podstawowych ogólnych obowiązków sędziego należy przestrzeganie zasad praworządności i
bezstronne wymierzanie sprawiedliwości (art. 56 i 1 u.s.p.). Symbolem tych zasad jest ślepa bogini
Temida, trzymająca w jednej ręce wagę, na której odmierza prawo, w drugiej zaś miecz, którym je
utwierdza. O obliczu i jakości wymiaru sprawiedliwości realizującego.
ideę praworządności – rozumianą jako równość w postępowaniu sądowym – decydują przede
wszystkim sędziowie, ich wysoki poziom moralny i intelektualny. Sędzia powinien stale podtrzymywać
przekonanie społeczeństwa o swojej bezstronności, nie wolno mu zachowywać się w jakikolwiek

sposób, który by to przekonanie mógł osłabiać (art. 64 § 1 i 2 u.s.p.) powinien przy tym w całej swojej
działalności kierować się przede wszystkim dbałością o umacnianie poszanowania prawa i zasad
współżycia społecznego (§ 2 reg.).
Zgodnie z zasadą udziału czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości, w rozpoznawaniu spraw
cywilnych przez sądy pierwszej instancji obok sędziów zawodowych – biorą udział ławnicy. Nie mogą
oni jednak przewodniczyć rozprawie i naradzie. Możliwe jest przy tym rozpoznanie większości spraw w
sądzie rejonowym bez udziału ławników, a więc jednoosobowo przez sędziego zawodowego oraz
rozpoznanie każdej sprawy w sądzie pierwszej instancji przez skład trzech sędziów zawodowych.
Podczas wykonywania swych obowiązków w sądzie ławnicy mają z sędziami równe prawa i obowiązki
(art. 143 u.s.p.).
Art. 6. Zasada ekonomiki postępowania
Dz.U.2016.0.1822 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
§ 1. Sąd powinien przeciwdziałać przewlekaniu postępowania i dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie
nastąpiło na pierwszym posiedzeniu, jeżeli jest to możliwe bez szkody dla wyjaśnienia sprawy.
§ 2. Strony i uczestnicy postępowania obowiązani są przytaczać wszystkie okoliczności faktyczne i
dowody bez zwłoki, aby postępowanie mogło być przeprowadzone sprawnie i szybko.
Art. 5. Nadużycie prawa podmiotowego
Dz.U.2017.0.459 t.j. - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym
przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie
uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.
Art. 40. Zasada zakazu tortur
Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i
karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych.

Rzeczywistość
Wyłożę jak otrzymam wnioski wierzyciela (których mi w postępowaniu nie udostępniono i nie proszono o
zajęcie stanowiska) o przymuszenie mnie do poświadczenia nieprawdy rozpatrywane gestapowsko w
postępowaniu I Co 3259/08.
/…/

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

*
Jelenia Góra, dnia 5 lipca 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki
Ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Pan Adam Bodnar
Rzecznik Praw Obywatelskich

Wniosek

Szanowny Rzeczniku Praw Obywatelskich,
Podczas spotkania z Panem 22 kwietnia br. na Walnym Zgromadzeniu Członków
Amnesty International w Sali Fundacji im. Stefana Batorego przy ul. Sapieżyńskiej
10a w Warszawie, gdy wręczyłem Panu teczkę z dokumentami świadczącymi o
wyroku bez przyczyny II K 467/07 i prośbą o kasację nadzwyczajną w oparciu o
ekspertyzę biegłego sądowego w zakresie informatyki i technologii internetowych,
zapewniał Pan, że podejmie się uruchomienia tej sprawy. Teczkę tą, co widać na
załączonym zdjęciu, ma Pan w ręku, ale echa żadnego o sprawie nie widać.

Niezależnie od kasacji nadzwyczajnej od wyroku wydanego w dniu 6 maja 2008 r. z
obrazą przepisów prawa materialnego art. 1 § 1 k.k. (braku zaistnienia
fundamentalnego warunku odpowiedzialności karnej), bez faktu zdarzenia
przypisanego, zwykłą przyzwoitością byłoby zainterweniowanie obecnie wobec
uporczywego nękania mnie przez obstrukcyjnych sędziów niewłaściwym przepisem
egzekucyjnym w trybie art. 1050 k.p.c. Po pierwsze ani wierzyciel nie wnosił o
zastosowanie tego dosłownie przepisu, ani uchwała Sądu Najwyższego III CZP
23/06 nie dopuszcza takiego reliktowego sposobu egzekucji czynności ogłoszenia
„sądowego” komunikatu w mediach publicznych. Sędziowie Sądu Rejonowego w
Jeleniej Górze, zamiast – tak jak postąpił Sąd Okręgowy w Elblągu w sprawie I Cz
94/13 – oddalić wniosek wierzyciela, lub uznać uczciwie, że literalnie odnosi się on
do art. 1049 k.p.c., to wbrew faktom i etyce oraz ekonomice postępowania, dowolnie
dręczyli i dręczą mnie przez dziesięć lat grzywnami i groźbą aresztu w trybie art.
1050 k.p.c. Przepis ten ani nie ma zastosowania do zobowiązań wyroku z dnia 3
września w sprawie I C 1062/08, ani przyzwolenia prawnego i godzi w autorytet
państwa (władzy sądowniczej), w zasady współżycia społecznego.
Rzecznikowi Praw Obywatelskich nie przystoi milczeć w obliczu tej tragedii, takiej
parodii prawa i niekończących się tortur. Proszę usilnie o interwencję w tej sprawie
bo tu chodzi o życie ludzkie i zwykłą przyzwoitość.
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/
Z wyrazami szacunku

Grzegorz Niedźwiecki

*
Jelenia Góra, dnia 30 czerwca 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

SSA Cezariusz Baćkowski
Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego
przy Sadzie Apelacyjnym we
Wrocławiu
Dotyczy: ZRD 1181/31/2017

Sprecyzowanie wniosku

Szanowny Panie Rzeczniku,
Nie oczekuję pociągnięcia sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej (jeśli nie jest to obligatoryjne),
tylko zdyscyplinowania ich i naprawienia szkody, wynikłej z nadużycia swobody i dowolnego stosowania
prawa. Nie żądam pociągnięcia sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej, bo jest to mało realne.
Przepraszam za poglądy, ale boję się, że prędzej Pan straci etat, jak sędzia poniesie odpowiedzialność
za umyślne dręczenie ludzi. Zwłaszcza, że to nie jednostki odwrotnie spełniają swoją rolę, tylko szeroka
korporacja uwikłana jest w tą parodię prawa na zasadzie bliższa koszula ciału. Analizując sprawę, widać
jasno, że tu nie chodzi o pomyłki, tylko o prawo pięści, prawo siły i prawo przemocy.
Szanowny Panie Rzeczniku,
Cieszy się Pan dobrym zdaniem, proszę rozważyć czy za wskazane w załączonym zażaleniu
uchybienia służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa i uchybienia godności
urzędu, w szczególności wymienieni sędziowie deprawujący uchwałę SN III CZP 23/06 oraz art. 14
ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w
postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu
sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, winni odpowiedzieć dyscyplinarnie w myśl art. 109 § 1 w zw. z

art. 107 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych? Są oni tam
wymienieni, ograniczam się tylko do postępowania egzekucyjnego:
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/

Szanowny Panie Rzeczniku,
Oczekuję tylko wyprostowania prawa. Uczciwego, bezstronnego i właściwego rozpoznania sprawy
egzekucyjnej z kapturowego wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 3 września 2008 r.,
sygn. akt I C 1062/08. Oczekuję uszanowania konstytucyjnej zasady zakazu tortur zawartej w art. 40 i
Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego
traktowania albo karania.

Szanowny Panie Rzeczniku,
W dniu 3 września 2008 r. zapadł przy drzwiach zamkniętych dowolny wyrok Sądu Okręgowego w
Jeleniej Górze, sygn. akt I C 1062/08. W wyroku tym zasądzono m.in. zobowiązanie do wykonania
„sądowych przeprosin”. Jest to czynność zastępowalna w świetle obowiązującego prawa.
Sędziowie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny, postanowieniem I Co 3259/08, wbrew
przepisom, faktom i wnioskom wierzyciela, potraktowali to jako czynność niezastępowalna. Nałożyli mi
reliktowym przepisem art. 1050 k.p.c. siedem grzywien o łącznej wysokości 27.100 zł, które zamienili na
180 dni aresztu. Po ósmym wniosku wierzyciela do wezwania mnie do wykonania czynności,
wykraczającym poza ramy dopuszczalności, sąd umorzył postępowanie.
W dniu 26 listopada 2015 r. (złożony 8 grudnia 2015 r.) wierzycie złożył nowy wniosek o ponowne
wezwanie mnie do wykonania czynności, który po instrukcjach sądu, objęto sygnaturą I Co 441/16.
Sędziowie półtora roku głowili się nad moim stanowiskiem oraz zażaleniem i mimo argumentu
odwoławczego jakim była uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06, poszli
starą, obstrukcyjną, represyjną, nieskuteczną, przekorną drogą. Nałożyli grzywnę w wysokości 2.000 zł
wbrew uchwale Sądu Najwyższego i z obrazą przepisów prawa materialnego tj. art. 5 k.c. oraz art. 6
k.p.c.
Poszli starą drogą, bo uczciwym sposobem przyznaliby się do błędu, że od początku stosowali
niewłaściwy tryb i niezasadne represje. To i tak wyjdzie na jaw, bo nie da się zakłamać rzeczywistości.
Wierzyciel nie wnosił o wyznaczenie mi terminu do wykonania czynności i zagrożenie mi grzywną, nie
żądał zastosowania art. 1050 k.p.c., a gdyby nawet żądał, to sąd miał obowiązek zgodnie z art. 32
konstytucji, tak jak potwierdził to postanowieniem z dnia 28 lutego 2013r. Sąd Okręgowy w Elblągu I
Wydział Cywilny, Sygn. akt I Cz 94/13, oddalić taki wniosek.
Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez
dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie
art. 1049 k.p.c.

Oczekuję zakończenia tego cyrku we właściwym trybie. Oczekuję człowieczeństwa. O to tylko Pana
proszę.

Z wyrazami szacunku
Grzegorz Niedźwiecki
Odp. Z-cy Rzecznika Dyscyplinarnego

*
Jelenia Góra, dnia 30 czerwca 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Prezes Sądu Rejonowego
w Jeleniej Górze
I inni

Stanowisko

Grzegorz Niedźwiecki uprzejmie informuje, że jego skarga na przewlekłość
postępowania I Co 441/16 z dnia 4 maja 2017 r. nie została rozpoznana, tylko
została umyślnie zignorowana przez sędziów Sądu Okręgowego, z rażącym
naruszeniem art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie
prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym
prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez
nieuzasadnionej zwłoki.
SO Piotr Gregier /spr./, SO Alicja Izydorczyk, SO Urszula Wiewióra – manipulując w
postanowieniu II S 8/17 z dnia 11 maja 2017 r., że w myśl art. 14 ust. 1 ustawy z
dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania
sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym

przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (dalej:
ustawa), skarżący może wystąpić z nową skargą w tej samej sprawie po
upływie 12 miesięcy, podczas gdy w sprawie egzekucyjnej lub innej dotyczącej
wykonania orzeczenia sądowego – po upływie 6 miesięcy, od daty wydania
przez sąd orzeczenia, o którym mowa w art. 12 ustawy.
Postanowienie z dnia 11 maja 2017 roku w sprawie II S 8/17 jest fałszem
intelektualnym, mającym istotne znaczenie w sprawie.

Niezależnie od powyższego, dostosowałem się do (nie pouczonego) zapisu art. 14
ust. 2 ustawy jw. i złożyłem nową skargę na przewlekłość postępowania w dniu 21
czerwca 2017 r. Mam nadzieję, że tym razem sędziowie przejdą odpowiedni test
sprawdzający lub doszkolę się najpierw w zakresie znajomości przepisów prawa i
etyki.
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/

Grzegorz Niedźwiecki
PSR Agnieszka Kałużna-Rudowicz

*
Jelenia Góra, dnia 29 czerwca 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
58-506 Jelenia Góra
ul. Działkowicza 19

Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze
Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
I inni
Dotyczy: PR Ko 375.2017

Skarga
Ta sama skarga dotyczy tożsamej bierności Prokuratora Rejonowego w Jeleniej Górze, sygn.
akt PR Ko 375.2017, który pismem z dnia 19 czerwca 2017 r. „przysyłam, zgodnie z właściwością
zażalenie wniesione przez Grzegorza Niedźwieckiego… (do Sądu Rejonowego JG – przyp. wł.)”,
zamiast rozpoznać poruszone tam kwestie w zakresie swoich kompetencji.
Proszę przekazać dzisiejszą skargę złożoną na biuro podawcze Prokuratury Okręgowej w Jeleniej
Górze do organu niższej instancji celem wszczęcia wskazanych śledztw.
___
Skoro macie problem z przywołaniem do porządku miejscowych kolegów sędziów, to proszę zgodnie z
poniższymi przepisami przekazać sprawę do:

Wydział Spraw Wewnętrznych - Prokuratura Krajowa

Art. 19. Struktura Prokuratury Krajowej

Dz.U.2016.0.177 - Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze
§ 4. Samodzielną komórką organizacyjną w Prokuraturze Krajowej jest Wydział Spraw Wewnętrznych,
właściwy w sprawach postępowań przygotowawczych w sprawach najpoważniejszych przestępstw
popełnionych przez sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów i asesorów prokuratury, a także
wykonywania funkcji oskarżyciela publicznego w tych sprawach przed sądem. Wydziałem Spraw
Wewnętrznych kieruje naczelnik, który jest prokuratorem przełożonym prokuratorów wykonujących
swoje obowiązki w tym wydziale.
§ 25 Zadania Wydziału Spraw Wewnętrznych

Dz.U.2017.0.1206 t.j. - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. - Regulamin
wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
Do zadań Wydziału Spraw Wewnętrznych należy w szczególności:
1) prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach o najpoważniejsze
przestępstwa popełnione przez sędziów, asesorów sądowych, prokuratorów lub asesorów prokuratury;
2) udział prokuratorów w postępowaniu sądowym w sprawach wymienionych w pkt 1, rozstrzyganych w
pierwszej i drugiej instancji, oraz w toku czynności sądowych w postępowaniu przygotowawczym;
3) koordynowanie postępowań przygotowawczych prowadzonych przez inne jednostki w sprawach
czynów przestępnych popełnionych przez sędziów, prokuratorów lub asesorów sądowych i asesorów

prokuratury;
4) zbieranie i analizowanie informacji oraz materiałów dotyczących przestępczości wśród sędziów,
prokuratorów lub asesorów sądowych i asesorów prokuratury, a także opracowywanie na ich podstawie
ocen dotyczących kierunków i dynamiki tej przestępczości;
5) koordynowanie działalności prokuratury i innych organów państwowych w zakresie ścigania
przestępstw popełnionych przez sędziów, prokuratorów lub asesorów sądowych lub asesorów
prokuratury;
6) monitorowanie spraw, w których strona wniosła skargę na naruszenie prawa strony do rozpoznania
sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora bez
nieuzasadnionej zwłoki w zakresie właściwości Wydziału.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

*
Jelenia Góra, dnia 29 czerwca 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
58-506 Jelenia Góra
ul. Działkowicza 19
Sąd Okręgowy
w Jeleniej Górze
II Wydział Cywilny Odwoławczy
Dotyczy: sygn. akt II S 11/17

W odpowiedzi na wezwanie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze do uzupełnienia
braków formalnych skargi, uprzejmie informuję, co następuje.
Brakujący egzemplarz skargi wraz załącznikami dołączam, uzupełniam też brak złożenia
podpisu na skardze.
Oświadczenia o stanie rodzinnym… nie załączam, nie ma sensu po raz kolejny go składać,
opłatę sądową pokryła mama, koszta i tak się zwrócą.

Załączników: 7

*

Jelenia Góra, dnia 28 czerwca 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
58-506 Jelenia Góra
ul. Działkowicza 19

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze
I inni

Dotyczy: PO IV Ko 416.2017

Skarga
Pani Prokurator Monika Olba albo zapomniała rozpatrzyć zawiadomień o
przestępstwach ujętych w zażaleniu… z dnia 19 czerwca 2017 r., albo przesłała
tylko kopię zażalenia… Sądowi Rejonowemu w Jeleniej Górze, aby rozpoznał w
zakresie jego kompetencji.
Nie tytuł pisma procesowego świadczy o jego charakterze, tylko zawartość, pełna
treść. Zażalenie… z dnia 19 czerwca 2017 r. zawierało w dwóch pierwszych
akapitach na trzeciej stronie – zawiadomienie o przestępstwach nadużycia władzy,
niedopełnienia obowiązków i poświadczenia nieprawdy z wnioskami o wszczęcie
śledztwa.
I.

25

Niniejsze zażalenie jestem zmuszony skierować również do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze,
celem wszczęcia śledztwa w sprawie przestępstwa poświadczenia nieprawdy przez funkcjonariuszy
(SSR Paweł Woźniak, SSO Beata Kostaś, SSO Beata Glazar, SSO Alicja Izydorczyk), którzy twierdzą,
że obowiązek wymieniony w pkt. I wyroku z dnia 3 września 2008 r. jest czynnością niezastępowalną lub
że narzucił im to wierzyciel. Odmowa wszczęcia śledztwa lub umorzenie dochodzenia będzie
współudziałem w poświadczeniu nieprawdy, bo jest tylko jeden sposób egzekucji czynności
niepieniężnych (sądowych przeprosin), co stwierdził Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 28 czerwca 2006 r.,
III CZP 23/06. Jest to czynność zastępowalna i należy ją egzekwować na zasadach określonych w art.
1049 k.p.c. Nie jest to czynność namalowania obrazu, tylko czynność prosta, szablonowa, którą może
wykonać każda osoba 25.

Sąd Najwyższy w uchwale III CZP 23/06 spuentował pkt. 2 zagadnienia prawnego, że granice działania organu
egzekucyjnego wyznaczane są treścią tytułu wykonawczego oraz wybranym przez wierzyciela sposobem egzekucji.
W ten sposób materializuje się roszczenie egzekucyjne, wiążące sąd. Jako że wierzyciel wniósł o zastosowanie
właściwego przepisu egzekucyjnego, czynności zastępowalnej w trybie art. 1049 k.p.c., to zbędnym jest rozstrzyganie
przedstawionej przez Sąd Okręgowy kwestii, czy wniosek należy oddalić. Art. poprawny, 1049 k.p.c., wiązał tam (to było
jedynym zagadnieniem prawnym, a nie art. 1050 k.p.c.) i wiąże każdy sąd. Kwestię zasadności stosowania przepisu art.
1049 k.p.c. w przypadku „sądowych przeprosin” SN rozwinął wyczerpująco w uchwale i przytoczył stanowisko Sądu

II.

Podobne poświadczenie nieprawdy i bezczynność, w tym naruszenie art. 231 k.k. popełnili SO Piotr
Gregier /spr./, SO Alicja Izydorczyk, SO Urszula Wiewióra – manipulując w postanowieniu II S 8/17 z
dnia 11 maja 2017 r., że w myśl art. 14 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie
prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub
nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (dalej:
ustawa), skarżący może wystąpić z nową skargą w tej samej sprawie po upływie 12 miesięcy,
podczas gdy w sprawie egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego – po
upływie 6 miesięcy, od daty wydania przez sąd orzeczenia, o którym mowa w art. 12 ustawy. To
jest właśnie nieznajomość przepisów prawa lub dowolne ich stosowanie. Monit, wbrew art. 14 ust. 2
ustawy, gdzieś się zapodział w Sądzie.

*
Najwyższego z dnia 20 grudnia 1988 r., III CRN 429/88, co należy zrobić, jeśli wierzyciel wskaże niewłaściwą podstawę
prawną:

Jeżeli sąd jako organ egzekucyjny, po rozpoznaniu sprawy na skutek wniosku wierzyciela o przeprowadzenie
egzekucji w celu wykonania czynności objętej tytułem wykonawczym, dojdzie do przekonania, że zasadna jest
egzekucja z innej podstawy prawnej, niż tego żądał wierzyciel, to tenże sąd stosuje środki przymuszające
przewidziane we właściwym przepisie, bez względu na treść wniosku wierzyciela. Jeżeli jest to nieadekwatne
porównanie, nietożsame zdarzenie w stosunku do przedmiotowej sprawy, to patrz na drogę prawną do oddalenia
niezasadnego wniosku.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 1988 r., III CRN 429/88

Każdy wierzyciel może sobie żądać, co mu się podoba? Gdyby jakiś psychopata żądał przymuszania dłużnika do wykonania
czynności (złożenia przez dłużnika oznaczonego oświadczenia woli) przypiekaniem mu skóry rozpalonym żelazem, to co,
sąd musiałby to wykonać, bo jest związany wnioskiem wierzyciela?
http://orzeczenia.szczecin.so.gov.pl/content/$N/155515000001003_II_Cz_000932_2014_Uz_2014-07-31_001
https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/155515000001003_II_Cz_001059_2014_Uz_2014-07-22_001

W przedmiotowym wypadku wierzyciel nie wskazał we wniosku egzekucyjnym żadnej podstawy prawnej, nie żądał
zastosowania konkretnego przepisu, wskazał szerokie ramy egzekucji świadczeń niepieniężnych (słowo „wykonanie
czynności” mieści się zarówno w przepisie art. 1049 k.p.c. jak i art. 1050 k.p.c.). To Sąd tym sterował i to korygował.
Zinterpretował to po swojemu, reliktowo, jako czynność niezastępowalna, bo chce usprawiedliwić dziesięcioletnie
barbarzyństwo, gwałcenie art. 40 konstytucji i Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego,
nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Wbrew zasadom współżycia społecznego, etyki i ekonomiki
postępowania. Sąd orzeka w oparciu o trzy rzeczy: dowody, przepisy i sumienie. Wszystkiego niestety zabrakło.

Grzegorz Niedźwiecki

DANE WNIOSKODAWCY
Bożena Niedźwiecka
58-506 Jelenia Góra
Ul. Działkowicza 19

Prezes Sądu
Rejonowego
w Jeleniej Górze

WNIOSEK
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6
września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz art. 61 konstytucji zwracam się z
prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
W uchwale z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06, Sąd Najwyższy przesądził, że w wypadku, gdy
świadczenie polega na opublikowaniu w prasie tekstu przeprosin, nie zaś ich odczytaniu albo
podpisaniu bezpośrednio przez dłużnika, przy egzekucji takiego świadczenia stosuje się art. 1049
k.p.c., nie zaś art. 1050 k.p.c. Sąd Najwyższy przyjął więc, że takie świadczenie ma charakter
zastępowalny.

W związku z powyższym zwracam się uprzejmie z pytaniem publicznym dotyczącym sfery faktów i
zaistniałego stanu rzeczy wokół postępowania egzekucyjnego I Co 441/16 Sądu Rejonowego w
Jeleniej Górze.

1. Czy wierzyciel, reprezentujący Firmę Motoryzacyjną „Ligęza” Sp. z o.o. w
Jeleniej Górze, wystąpił w dniu 8 grudnia 2015 r. do Sądu Rejonowego w
Jeleniej Górze z wnioskiem o wezwanie dłużnika Grzegorza Niedźwieckiego
do wykonania zobowiązania do zamieszczenia w mediach publicznych
„sądowych” przeprosin, w myśl art. 1049 k.p.c.?
2. Czy wierzyciel wystąpił w dniu 8 grudnia 2015 r. do Sądu Rejonowego w
Jeleniej Górze z wnioskiem o wyznaczenie dłużnikowi terminu do wykonania
czynności wyroku I C 1062/08 i zagrożenia mu grzywną na wypadek, gdyby w
wyznaczonym terminie czynności nie wykonał, czy powołał się na art. 1050
k.p.c.?
3. Czy zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP
23/06, obowiązek usunięcia skutków naruszeń wymieniony w pkt. I wyroku SO
z dnia 3 września 2008 r., są to czynności, które mogą być wykonane tylko
przez dłużnika?
4. Jeżeli wierzyciel wystąpił z wnioskiem formalnym o potraktowanie
zobowiązania jako czynność niezastępowalna, to czy Sąd Rejonowy w
Jeleniej Górze I Wydział Cywilny nie miał obowiązku oddalić takiego wniosku
jako niewłaściwy środek egzekucyjny (vide I Cz 94/13 - postanowienie z
uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Elblągu z 2013-02-28)?
Zwracam się z tym pytaniem jako obywatel, żona, matka, dziennikarz, członek wspólnoty i członek
organizacji prawno-człowieczej. Sędzia w myśl art. 115 § 13 pkt. 3) k.k. jest funkcjonariuszem
publicznym, a zgodnie z art. 32 konstytucji w Polsce obowiązuje zasada równości obywatela wobec
prawa i Sąd winien tego przestrzegać.
Czy nie wydaje się Państwu, co najmniej mało etyczne takie obstrukcyjne postępowanie?

Jelenia Góra, 26.06.2017 r.
Miejscowość, data

Bożena Niedźwiecka
podpis wnioskodawcy

*
Jelenia Góra, 26 czerwca 2016 r.
Grzegorz Niedźwiecki
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

SĄD REJONOWY W JELENIEJ GÓRZE

I Wydział Cywilny
______________________________

Dotyczy: I Co 3259/08

Wniosek o wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy
Uprzejmie proszę o wydanie mi wszystkich siedmiu wniosków wierzyciela z
postępowania I Co 3259/08 (potwierdzonych za zgodność z oryginałem) o wezwanie
dłużnika do wykonania czynności zawartej w pkt. I wyroku Sądu Okręgowego w
Jeleniej Górze z dnia 3 września 2008 roku, sygn. akt I C 1062/08.

Grzegorz Niedźwiecki

*

Szanowni sędziowie jeleniogórscy
Jeżeli się nie zatrzymacie z tym uporczywym nękaniem i dręczeniem, nie
przestaniecie stosować własnego prawa, nie będziecie uznawać faktów i
ustanowionego prawa, w tym orzecznictwa, nie mówiąc o etyce, będziecie udawać,
że nie znacie, nie rozumiecie przepisów ustaw, będziecie wciskać wierzycielowi coś
czego nie powiedział, własne błędy, jeżeli nie wyprostujecie dziesięcioletniej parodii
prawa i nie postąpicie uczciwie, bezstronnie, obiektywnie, zgodnie z uchwałą Sądu
Najwyższego III CZP 23/06, tak jak postąpił Sąd Rejonowy w Ostródzie i Sąd
Okręgowy w Elblągu (I Cz 94/13), uznając, iż niedopuszczalne jest stosowanie
przepisu art. 1050 k.p.c. dla „sądowych przeprosin”, ponieważ obowiązek usunięcia
skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika
oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na
podstawie art. 1049 k.p.c., gdyż takie świadczenie ma charakter zastępowalny, jeżeli
będziecie stosować obstrukcję i terroryzm zaklepując wszystko wbrew logice i prawu,
elementarnej prawdzie, zasłaniając się falstartem i chroniąc niezawisłością, to wyłożę
kawę na ławę, ujawnię wszystkie wasze błędy od początku i nie tylko opinia
publiczna będzie miała jasność sytuacji kto tu jaką moralność i jaką sprawiedliwość
stosuje. Czas pracuje na waszą niekorzyść.
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/

Jelenia Góra, 2017-06-22 23:30

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

*
Jelenia Góra, 21 czerwca 2017 r.

Sąd Okręgowy
w Jeleniej Górze
za pośrednictwem
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
__________________________________
Dotyczy: Sygnatura akt Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze I Co 441/16

Skarżący - Dłużnik:
Grzegorz Niedźwiecki
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra
PESEL 61072301251

SKARGA
na przewlekłość postępowania przed Sądem Rejonowym w Jeleniej Górze w sprawie sygn. akt I
Co 441/16

Na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 3 punkt 7 Ustawy z dn. 17 czerwca 2004 o skardze na naruszenie
prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, uprzejmie
wnoszę o:

7. Stwierdzenie, że w postępowaniu sygn. akt I Co 441/16 przed Sądem Rejonowym w Jeleniej
Górze doszło do przewlekłości postępowania,
8. Przyznanie od Skarbu Państwa na rzecz skarżącego kwoty 20.000,- PLN /słownie: dwadzieścia
tysięcy złotych/ na podstawie art. 12 ust. 4 w/w ustawy,
9. Zasądzenie od Skarbu Państwa - Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze kosztów tego postępowania.

Jednocześnie wnoszę o zwolnienie z wszelkich kosztów sądowych wiążących się z niniejszą skargą i
zastępstwa procesowego z uwagi na tragiczną sytuację finansową skarżącego. Jestem osobą
bezrobotną, bez prawa do zasiłku, niemogącą poczynić oszczędności ze środków potrzebnych do
utrzymania siebie i rodziny.

Na wstępie muszę wyrazić swoje rozgoryczenie, że sędziowie traktują mnie stale jak równorzędnego partnera,
jak adwokata. Nie udzielają mi niezbędnych pouczeń co do czynności procesowych i nie informują o
uprawnieniach. Jako laik, sądziłem, że monit złożony dnia 22 maja 2017 r. jest jednocześnie drogą formalną do
kontynuacji skargi na przewlekłość postępowania I Co 441/16, złożonej dnia 4 maja 2017 r. Dopiero po informacji
adwokata, zrozumiałem, że po odrzuceniu skargi, muszę zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy wystąpić formalnie z
nową skargą.

Ad meritum
W dniu 4 maja 2017 r. złożyłem do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Sądu Rejonowego w
Jeleniej Górze skargę na przewlekłość postępowania egzekucyjnego, w sprawie sygn. akt I Co 441/16.
W dniu 11 maja 2017 r. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze niezasadnie odrzucił skargę, sugerując, że nie minęło
jeszcze 12 miesięcy od daty wydania przez sąd orzeczenia, o którym mowa w art. 12 ustawy.
Nie wiem, czy sędziowie przeczytali tylko pierwszą część art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o
skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym
lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, czy nie zorientowali
się, że sprawa dotyczy postępowania egzekucyjnego, czyli wykonania orzeczenia sądowego.
Druga część przepisu art. 14 ust. 1 ustawy mówi, że skarżący może wystąpić z nową skargą w sprawie
egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego – po upływie 6 miesięcy, od daty wydania
przez sąd orzeczenia, o którym mowa w art. 12.
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze oddalił pierwszą skargę na przewlekłość przedmiotowego postępowania w dniu
26 października 2016 r. postępowaniem II S 22/16. Do dnia złożenia nowej skargi minęło 7 miesięcy.

Przewlekłość nie z mojej winy

W dniu 3 września 2008 roku zapadł przy drzwiach zamkniętych zaoczny wyrok cywilny w Sądzie Okręgowym w
Jeleniej Górze, sygn. akt I C 1062/08. Zostałem skazany za naruszenie dóbr osobistych Firmy Motoryzacyjnej

„Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze nawiązką i nakazem zamieszczenia sądowych przeprosin w mediach
publicznych, o czym dowiedziałem się po dwóch latach, a wyrok otrzymałem dopiero 23 marca 2013 r. Nie
oceniając zasadności wyroku, nie mogłem nawet złożyć wniosku o nieważność postępowania cywilnego na
podstawie art. 379 pkt. 5) k.p.c., bo od chwili posiąścia wiedzy upłynęło już dwa lata.
Na przestrzeni siedmiu lat (13.11.2008 r. - 4.08.2015 r.), toczyło się postępowanie egzekucyjne I Co 3259/08 w
przedmiotowej sprawie, w którym Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny rozpatrzył siedem wniosków
wierzyciela w trybie art. 1050 k.p.c., jako czynność niezastępowalna. Próbowano radykalnie przymusić mnie
reliktowym przepisem do ogłoszenia treści niemających pokrycia w faktach. Zasądzono mi w sumie 27.100 zł
grzywien, które zamieniono na 180 dni aresztu. Po ósmym wniosku wierzyciela, wykraczającym poza ramy
dopuszczalności, Sąd umorzył postępowanie.
W dniu 8 grudnia 2015 r. pełnomocnik Firmy Motoryzacyjnej „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, radca prawny
Dominik Kubacki, złożył nowy wniosek o wezwanie mnie do wykonania zobowiązania orzeczonego w pkt. I
wyroku z dnia 3 września 2008 r. Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.
Po raz pierwszy Sąd zwrócił się do mnie o wyrażenie stanowiska. Nie będę tutaj relacjonował drogi prawnej,
wszystko jest w aktach sprawy I Co 441/16. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze poszedł starą drogą, zmuszając
mnie do wykonania czynności przepisem art. 1050 k.p.c., chociaż egzekucja „sądowych przeprosin” podlega
przepisom w trybie art. 1049 k.p.c., jako czynność zastępowalna. Sąd uzasadniał swoje stanowisko tym, że jest
związany wnioskiem wierzyciela. Oczywiście składałem na to zażalenie, ale Sąd nie uznaje faktów i uchwały
Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06.
1. Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez
dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie
art. 1049 k.p.c. (vide uchwała SN - III CZP 23/06).

Po pierwsze

Wierzyciel nie związał sądu żądaniem, co do sposobu egzekucji we wniosku z dnia 26 listopada 2015 r. Nie
wskazał, nie narzucił żadnej podstawy prawnej. Wniósł jedynie o wezwanie dłużnika Grzegorza Niedźwieckiego
do wykonania zobowiązania do zamieszczenia w mediach publicznych przeprosin.
Zgodnie z treścią art. 1049 k.p.c., - sąd, w którego okręgu czynność ma być wykonana, na wniosek wierzyciela
wezwie dłużnika do jej wykonania w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym upływie terminu udzieli
wierzycielowi umocowania do wykonania czynności na koszt dłużnika.
Drugi akapit wniosku brzmi:
„W razie ponownego niewykonania przez dłużnika czynności – wnoszę o zastosowanie środków w celu
wyegzekwowania obowiązku nałożonego na dłużnika prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej
Górze, sygn. akt I C 1062/08.”
Art. 1049 k.p.c. idzie naprzeciw żądaniom wierzyciela, w pełni wypełnia żądania wniosku wierzyciela.
Dalsza informacja nie ma znaczenia, informacja to nie wniosek.
Kolejne wnioski były następstwem pierwotnego błędu sądu.

Kierując się zatem wolą wierzyciela, to ten żądał właśnie zastosowania art. 1049 k.p.c., bo tam brzmi, iż
sąd wezwie dłużnika do wykonania czynności – o co wnosił wierzyciel. W art. 1050 k.p.c. mówi się tylko o
wyznaczeniu terminu dłużnikowi do wykonania czynności, którą inna osoba wykonać za niego nie może.
Wierzyciel nie żądał we wniosku z dnia 26 listopada 2015 r. wyznaczenia dłużnikowi terminu do
wykonania czynności i zagrożenia mu grzywną.

Po drugie
Pojęcie Sąd jako organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela co do wskazanego
sposobu egzekucji nie oznacza, że każdy wniosek trzeba bezwarunkowo wykonać. Każdy wniosek
podlega sądowej kontroli, ocenie i analizie. Orzecznictwu. Interpretowanie wniosku wierzyciela jako
czynność niezastępowalna jest dyskwalifikacją wniosku. Jest walkowerem wierzyciela i Sądu. Należy
bowiem zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego III CZR 23/06 go oddalić.
Jeżeli wierzyciel wskazał niewłaściwy sposób egzekucji, błędny środek prawny, w trybie art. 1050 k.p.c., to sąd
ma obowiązek oddalić taki wniosek wierzyciela (vide I Cz 94/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy
w Elblągu z 2013-02-28).

Przewlekłość nie z mojej winy

Ratowanie się niechęcią wierzyciela do otrzymania zadośćuczynienia jest absurdem. Żadne próby też
lokowania wniosku i sentencji wyroku jako czynność osobista również nie pomogą, bo nie jest to
czynność artysty malarza, dotycząca praw autorskich, tylko czynność prosta, którą za dłużnika może
wykonać każda osoba.
Czynność była do wykonania dziesięć lat temu i jest do wykonania w każdej chwili tylko przewlekłość i
przekora Sądu to hamuje. Sprawę można było zakończyć na dwa sposoby:


Uznać, że wierzyciel złożył wniosek o wykonanie czynności zastępowalnej w trybie art. 1049 k.p.c., wezwać
dłużnika do jej wykonania w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym upływie terminu udzielić
wierzycielowi umocowania do wykonania czynności na koszt dłużnika.



Uznać, że wierzyciel wniósł wniosek o wykonanie czynności niezastępowalnej w trybie niewłaściwego
przepisu art. 1050 k.p.c. i oddalić wniosek jako niedopuszczalny, bo sposób ten można stosować tylko w
wyjątkowych przypadkach, jako ostateczność.

Sąd nie jest władzą ustawodawczą i nie może tworzyć własnego prawa. Ma obowiązek orzekać w oparciu o fakty,
o ludzkie, ściśle ustanowione prawo i o orzecznictwo. Jest w pewnym sensie władzą wykonawczą. Ma być
bezstronny, skuteczny, kierować się etyką i ekonomiką postępowania.

Z wyżej wymienionych powodów, wnoszę o orzeczenie jak w petitum skargi.

Załączniki:
1. SKARGA na przewlekłość postępowania przed Sądem Rejonowym w Jeleniej Górze w sprawie sygn.
akt I Co 441/16 z dnia 4 maja 2017 r.
2. Wniosek Kancelarii Radców Prawnych „Kubacki & Kubacki” z dnia 26 listopada 2015 r. o ponowne
wezwanie dłużnika do wykonania czynności.
3. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06.
4. POSTANOWIENIE z dnia 28 lutego 2013r. Sąd Okręgowy w Elblągu I Wydział Cywilny, Sygn. akt I Cz
94/13.
5. Wykaz strat moralnych i materialnych poniesionych w wyniku postępowań funkcjonariuszy
prowadzonych przez dziesięć lat.

*
Jelenia Góra, dnia 19 czerwca 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Sąd Rejonowy
w Jeleniej Górze
I Wydział Cywilny
Dotyczy: sygn. akt I Co 441/16

Zażalenie…
od postanowienia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny z dnia 5 czerwca 2017 r.
nakładającego na Grzegorza Niedźwieckiego grzywnę w kwocie 2.000 zł i wezwanie do poświadczenia
nieprawdy
Wnoszę o:
1. nałożenie surowszej grzywny w wysokości 27.100 zł i zamienienie jej na areszt 180 dni celem
zaoszczędzenia strat Skarbu Państwa w wyniku niepotrzebnej przewlekłości, ponieważ „dłużnik” nie
wykona żadnych egzekucji,
2. wezwanie wierzyciela do uiszczenia zaliczki na areszt dłużnika i wyżywienie przez cały okres aresztu
dłużnika na podstawie art. 1056 § 3 k.p.c.,
3. rozważenie uczciwego rozpatrzenia wniosku wierzyciela z dnia 26 listopada 2015 r., bądź
4. unieważnienie postępowania I Co 441/16 na podstawie art. 379 pkt. 5) k.p.c.
Uzasadnienie


Siedem razy nakładano grzywny na Grzegorza Niedźwieckiego o łącznej wysokości 27.100 zł we
wcześniejszym postępowaniu egzekucyjnym I Co 3259/08 w tożsamej sprawie.





Siedem razy stawiano na baczność Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze
nakazem wykonania aresztu Grzegorza Niedźwieckiego.
Siedem razy zarządzono Komendzie Miejskiej Policji nakaz przymusowego doprowadzenia Grzegorza
Niedźwieckiego do Aresztu Śledczego w Jeleniej Górze.
Siedem razy nakazano Dyrektorowi Aresztu Śledczego przyjęcie Grzegorza Niedźwieckiego do izolacji na
180 dni.

Grzywny podlegają dobrowolnej wpłacie przez dłużnika, a areszt jest uzależniony od uiszczenia zaliczki przez
wierzyciela i wyżywienie przez cały okres aresztu dłużnika (art. 1056 § 3 k.p.c.).
Dłużnik nie zapłaci niesłusznych grzywien, bo to już ćwiczyliśmy w postępowaniu I Co 3259/08, więc prędzej czy
później trzeba będzie zamienić je na areszt.
Wierzyciel nie zapłaci zaliczki na areszt, bo nie ma gwarancji, że dłużnik mu zwróci pieniądze (patrz wniosek o
ponowne wezwanie dłużnika do wykonania czynności z dnia 26 listopada 2015 r.).
Kłania się etyka sądowa i ekonomika postępowania oraz zasady współżycia społecznego (art. 5 k.c.).
Skoro wierzyciel (czy Sąd) nie chce iść właściwą, skuteczną drogą w trybie art. 1049 k.p.c., chce tylko narazić
siebie, dłużnika i Skarb Państwa na niepotrzebne straty, podważyć autorytet państwa (władzy sądowniczej)
stosując obstrukcję, to dla samej logiki, zdrowia rodziny dłużnika i pieniędzy podatników, proszę przyspieszyć tok
postępowania. Wyrażam wolę realizacji pkt. 1 wniosku (sąd związany jest wnioskiem). Zaoszczędzi wierzyciel, bo
nie będzie musiał siedem razy płacić po 100 zł (opłaty sądowej i kosztów zastępstwa). Mogę się założyć o bukiet
kwiatów (przyniosę w asyście dziennikarzy – nie torta), że narazicie po raz kolejny państwo polskie na straty
będąc lokajami głupa rżnących. Gwarantuję wam, że zamienicie 2.000 zł na cztery dni aresztu, uruchomicie
ponownie Komornika Sądowego, Komendę Miejską Policji i Dyrektora Aresztu na darmo. Służby trzeba opłacić,
powinien to pokryć wierzyciel, który was do tego na darmo zmusza. A tak naprawdę Sąd powinien to pokryć, bo
to są jego przewiny. Sąd jest związany przepisami prawa (wszelkiego) i winien postępować etycznie i skutecznie,
a nie podejmować decyzje dowolne, umyślne, szkodliwe i ekspiacyjne. To jest złośliwy, niezasadny terroryzm.
Barbarzyństwo, a nie rozwiązywanie problemów. W demokratycznym państwie prawnym, urzeczywistniającym
zasady sprawiedliwości społecznej nie może być złego prawa (konstytucyjna zasada). Są tylko źli ludzie. To jest
sabotaż wśród autorytetów moralności. To jest nadużycie władzy i swobody.
Ad. 3
Wierzyciel nie związał sądu żądaniem, co do sposobu egzekucji we wniosku z dnia 26 listopada 2015 r. Nie
wskazał, nie narzucił konkretnej podstawy prawnej. Wniósł jedynie o wezwanie dłużnika Grzegorza
Niedźwieckiego do wykonania zobowiązania do zamieszczenia w mediach publicznych przeprosin.
Zgodnie z treścią art. 1049 k.p.c., - sąd, w którego okręgu czynność ma być wykonana, na wniosek wierzyciela
wezwie dłużnika do jej wykonania w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym upływie terminu udzieli
wierzycielowi umocowania do wykonania czynności na koszt dłużnika.
Drugi akapit wniosku brzmi:
„W razie ponownego niewykonania przez dłużnika czynności – wnoszę o zastosowanie środków w celu
wyegzekwowania obowiązku nałożonego na dłużnika prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej
Górze, sygn. akt I C 1062/08.”
Art. 1049 k.p.c. idzie naprzeciw żądaniom wierzyciela, w pełni wypełnia żądania wniosku wierzyciela.

Dalsza informacja nie ma znaczenia, informacja to nie wniosek.
Kolejne wnioski były następstwem pierwotnego błędu sądu.
Trzymając się zasady ne bis in idem, proszę rozważyć pkt. 4 niniejszego wniosku, ponieważ zostałem z obrazą
przepisów prawa materialnego i procesowego pozbawiony możności obrony swych praw i zachodzi przesłanka
nieważności postępowania:


Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze wbrew prawu pokrzywdzonego do informacji procesowej nie
udzielił mi odpowiedzi, czy w świetle ustanowionego prawa egzekucja czynności niepieniężnych,
opublikowania ogłoszenia w mediach publicznych jest czynnością zastępowalną, czy niezastępowalną?
Sąd Rejonowy i Okręgowy w Jeleniej Górze nie uznaje dyrektyw uchwały Sądu Najwyższego - III CZP 23/06
nakazujących egzekucję „sądowych przeprosin” w trybie art. 1049 k.p.c. oraz wykładni postanowienie Sądu
Najwyższego z dnia 20 grudnia 1988 r., III CRN 429/88:



Jeżeli sąd jako organ egzekucyjny, po rozpoznaniu sprawy na skutek wniosku wierzyciela o
przeprowadzenie egzekucji w celu wykonania czynności objętej tytułem wykonawczym, dojdzie
do przekonania, że zasadna jest egzekucja z innej podstawy prawnej, niż tego żądał wierzyciel, to
tenże sąd stosuje środki przymuszające przewidziane we właściwym przepisie, bez względu na
treść wniosku wierzyciela. Jeśli sąd nie może w tym akurat wypadku wchodzić w buty wierzyciela, to
istnieje orzecznicza droga prawna oddalenia niezasadnego wniosku.
Stosowanie zasad reliktowego przepisu art. 1050 k.p.c. i akceptowanie obstrukcji wierzyciela (?) prowadzi do
nikąd. Albo sąd zmusi wierzyciela do otrzymania zadośćuczynienia wykonując czynność przeprosin na koszt
dłużnika, ewentualnie do zapłacenia zaliczki na areszt i ukarania dłużnika, albo unieważni postępowanie
nieegzekwowalne. W tym stanie rzeczy, wierzyciel czyni wielkie szkody sądowi i wpuszcza go w maliny. To są
wymuszenia przemocą lub groźbą czynności sądu (art. 232 k.k.) oraz niestosowanie się do orzeczonych przez
sąd zakazów i nakazów (art. 244 k.k.), nie mówiąc nic o wpędzaniu temidy w straty moralne i materialne.
Szanowne panie i panowie sędziowie. Dajecie się ośmieszać radcom prawnym, którzy doją tylko i rolują
naiwnego dilera opla, bo taki jest ich cel, sposób na życie. Pozwalając sobą manipulować i dając sobie narzucić
prywatne prawo, niszczycie budżet państwa (art. 296 § 3 k.k.) i eksterminujecie obywateli (art. 246 k.k.).
Nadużywacie władzy. Proszę rozważyć sens stosowania prawa przekory i prawa pięści w demokratycznym
państwie prawnym,…
Posłowie
I.

26

Niniejsze zażalenie jestem zmuszony skierować również do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze,
celem wszczęcia śledztwa w sprawie przestępstwa poświadczenia nieprawdy przez funkcjonariuszy
(SSR Paweł Woźniak, SSO Beata Kostaś, SSO Beata Glazar, SSO Alicja Izydorczyk), którzy twierdzą,
że obowiązek wymieniony w pkt. I wyroku z dnia 3 września 2008 r. jest czynnością niezastępowalną lub
że narzucił im to wierzyciel. Odmowa wszczęcia śledztwa lub umorzenie dochodzenia będzie
współudziałem w poświadczeniu nieprawdy, bo jest tylko jeden sposób egzekucji czynności
niepieniężnych (sądowych przeprosin), co stwierdził Sąd Najwyższy uchwałą z dnia 28 czerwca 2006 r.,
III CZP 23/06. Jest to czynność zastępowalna i należy ją egzekwować na zasadach określonych w art.
1049 k.p.c. Nie jest to czynność namalowania obrazu, tylko czynność prosta, szablonowa, którą może
wykonać każda osoba 26.

Sąd Najwyższy w uchwale III CZP 23/06 spuentował pkt. 2 zagadnienia prawnego, że granice działania organu
egzekucyjnego wyznaczane są treścią tytułu wykonawczego oraz wybranym przez wierzyciela sposobem egzekucji.
W ten sposób materializuje się roszczenie egzekucyjne, wiążące sąd. Jako że wierzyciel wniósł o zastosowanie

II.

Podobne poświadczenie nieprawdy i bezczynność, w tym naruszenie art. 231 k.k. popełnili SO Piotr
Gregier /spr./, SO Alicja Izydorczyk, SO Urszula Wiewióra – manipulując w postanowieniu II S 8/17 z
dnia 11 maja 2017 r., że w myśl art. 14 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie
prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub
nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (dalej:
ustawa), skarżący może wystąpić z nową skargą w tej samej sprawie po upływie 12 miesięcy,
podczas gdy w sprawie egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego – po
upływie 6 miesięcy, od daty wydania przez sąd orzeczenia, o którym mowa w art. 12 ustawy. To
jest właśnie nieznajomość przepisów prawa lub dowolne ich stosowanie. Monit, wbrew art. 14 ust. 2
ustawy, gdzieś się zapodział w Sądzie.

III.

Za wyżej wskazane uchybienia służbowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa i
uchybienia godności urzędu, w szczególności wymienieni sędziowie manipulujący uchwałą SN oraz art.

właściwego przepisu egzekucyjnego, czynności zastępowalnej w trybie art. 1049 k.p.c., to zbędnym jest rozstrzyganie
przedstawionej przez Sąd Okręgowy kwestii, czy wniosek należy oddalić. Art. poprawny, 1049 k.p.c., wiązał tam (to było
jedynym zagadnieniem prawnym, a nie art. 1050 k.p.c.) i wiąże każdy sąd. Kwestię zasadności stosowania przepisu art.
1049 k.p.c. w przypadku „sądowych przeprosin” SN rozwinął wyczerpująco w uchwale i przytoczył stanowisko Sądu
Najwyższego z dnia 20 grudnia 1988 r., III CRN 429/88, co należy zrobić, jeśli wierzyciel wskaże niewłaściwą podstawę
prawną:

Jeżeli sąd jako organ egzekucyjny, po rozpoznaniu sprawy na skutek wniosku wierzyciela o przeprowadzenie
egzekucji w celu wykonania czynności objętej tytułem wykonawczym, dojdzie do przekonania, że zasadna jest
egzekucja z innej podstawy prawnej, niż tego żądał wierzyciel, to tenże sąd stosuje środki przymuszające
przewidziane we właściwym przepisie, bez względu na treść wniosku wierzyciela. Jeżeli jest to nieadekwatne
porównanie, nietożsame zdarzenie w stosunku do przedmiotowej sprawy, to patrz na drogę prawną do oddalenia
niezasadnego wniosku.
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 1988 r., III CRN 429/88

Każdy wierzyciel może sobie żądać, co mu się podoba? Gdyby jakiś psychopata żądał przymuszania dłużnika do wykonania
czynności (złożenia przez dłużnika oznaczonego oświadczenia woli) przypiekaniem mu skóry rozpalonym żelazem, to co,
sąd musiałby to wykonać, bo jest związany wnioskiem wierzyciela?
http://orzeczenia.szczecin.so.gov.pl/content/$N/155515000001003_II_Cz_000932_2014_Uz_2014-07-31_001
https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$N/155515000001003_II_Cz_001059_2014_Uz_2014-07-22_001

W przedmiotowym wypadku wierzyciel nie wskazał we wniosku egzekucyjnym żadnej podstawy prawnej, nie żądał
zastosowania konkretnego przepisu, wskazał szerokie ramy egzekucji świadczeń niepieniężnych (słowo „wykonanie
czynności” mieści się zarówno w przepisie art. 1049 k.p.c. jak i art. 1050 k.p.c.). To Sąd tym sterował i to korygował.
Zinterpretował to po swojemu, reliktowo, jako czynność niezastępowalna, bo chce usprawiedliwić dziesięcioletnie
barbarzyństwo, gwałcenie art. 40 konstytucji i Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego,
nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania. Wbrew zasadom współżycia społecznego, etyki i ekonomiki
postępowania. Sąd orzeka w oparciu o trzy rzeczy: dowody, przepisy i sumienie. Wszystkiego niestety zabrakło.

14 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w
postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i postępowaniu
sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, winni odpowiedzieć dyscyplinarnie w myśl art. 109 § 1 w zw. z
art. 107 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych. W związku z
powyższym proszę przekazać jeden egzemplarz niniejszego zażalenia zgodnie z art. 112 § 1 cytowanej
ustawy Z-cy Rzecznika Dyscyplinarnego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu celem rozpoczęcia
procedury dyscyplinarnej.
IV.

Na podstawie art. 185 § 1 k.p.c. wzywam Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze do próby ugodowej.

Nie ważne są numerki i gierki procesowe, tylko obowiązek właściwego, skutecznego rozstrzygnięcia sprawy
przez sędziego, zniweczenie skutków dokonanego naruszenia, lub oddalenia niezasadnego wniosku. Wola
załatwienia sprawy, stosowania etyki, dobrych obyczajów i przeciwdziałania przewlekaniu postępowania (art. 3, 5
i 6 k.p.c.) lub niewola, co nie mieści się w kryteriach demokracji.
Art. 82. Obowiązki sędziego w zakresie postępowania

Dz.U.2016.0.2062 t.j. - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych

§ 1. Sędzia jest obowiązany postępować zgodnie ze ślubowaniem sędziowskim.
§ 2. Sędzia powinien w służbie i poza służbą strzec powagi stanowiska sędziego i unikać wszystkiego, o mogłoby
przynieść ujmę godności sędziego lub osłabiać zaufanie do jego bezstronności.
§ 3. (uchylony)

Jeżeli sąd jest związany wnioskiem wierzyciela 27 i jeżeli wierzyciel wskazał niewłaściwy
sposób egzekucji, błędny środek prawny, w trybie art. 1050 k.p.c., to sąd miał prawo i
obowiązek oddalić taki wniosek wierzyciela (vide I Cz 94/13 - postanowienie z
uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Elblągu z 2013-02-28).

Tak naprawdę jeśli by nawet kierować się wolą wierzyciela, to ten żądał zastosowania art. 1049 k.p.c., bo tam
brzmi, iż sąd wezwie dłużnika do wykonania czynności – o co wnosił wierzyciel. W art. 1050 k.p.c. mówi się tylko
o wyznaczeniu terminu dłużnikowi do wykonania czynności, którą inna osoba wykonać za niego nie może.
Wierzyciel nie żądał we wniosku z dnia 26 listopada 2015 r. wyznaczenia dłużnikowi terminu do wykonania
czynności i zagrożenia mu grzywną.
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Jeżeli macie coś do mnie i nie uznajecie prawa, to spuśćcie mi łomot, ale co zrobiły wam
moje dzieci?

Otrzymują:
1. Adresat
2. Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze
3. Z-ca Rzecznika Dyscyplinarnego w Sądzie Apelacyjnym we Wrocławiu

W załączeniu:
1. Wniosek Kancelarii Radców Prawnych „Kubacki & Kubacki” z dnia 26 listopada 2015 r. o ponowne
wezwanie dłużnika do wykonania czynności.
2. POSTANOWIENIE z dnia 28 lutego 2013r. Sąd Okręgowy w Elblągu I Wydział Cywilny, Sygn. akt I Cz
94/13.
3. Wniosek o ściganie przestępstwa uporczywego nękania z dnia 16 czerwca 2017 r.
4. Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06.

*
Jelenia Góra, dnia 18 czerwca 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
Ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Sąd Rejonowy dla WrocławiaKrzyków
II Wydział Karny
Prokuratura Rejonowa
dla Wrocławia Psie Pole
i inni

Stanowisko
Uprzejmie informuję, że postanowienie Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu II
Wydział Karny z dnia 30 marca 2017 r., sygn. akt II Kp 122/17, dotyczące nie uwzględnienia zażalenia i
utrzymania w mocy zaskarżonego postanowienia odmawiającego wszczęcia śledztwa jest nieważne z mocy
prawa w świetle art. 40 konstytucji RP.

Art. 44. Przestępstwa nie ścigane z przyczyn politycznych a przedawnienie
Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Bieg przedawnienia w stosunku do przestępstw, nie ściganych z przyczyn politycznych, popełnionych
przez funkcjonariuszy publicznych lub na ich zlecenie, ulega zawieszeniu do czasu ustania tych
przyczyn.

Nie można odmówić wszczęcia śledztwa wobec Prezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Ryszarda
Sułtanowskiego, Sędziego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Jarosława Staszkiewicza, Sędziów Sądu
Okręgowego w Jeleniej Górze orzekających w sprawie I C 1062/08 (Przewodniczący SSO Junona Gajewska),
oskarżonych o przestępstwo z art. 231 § 1 k.k. – wobec przedawnienia karalności przestępstwa.
Funkcjonariuszom publicznym, których chroni immunitet czy niezawisłość zawiesza się postępowanie do czasu
ustania przyczyn niemożności ścigania, a nie odmawia czy umarza postępowanie. Jak wymienieni
funkcjonariusze pójdą na emeryturę lub w stan normalności, równości wszystkich wobec prawa, to dopiero
rozpocznie się bieg ścigania i liczenia okresu przedawnienia przestępstwa.

Podobnie jest z funkcjonariuszami publicznymi wymienionymi w postanowieniu Prokuratury Rejonowej dla
Wrocławia Psie Pole z dnia 7 kwietnia 2017 r., sygn. akt PR 2Ds.30.2017, o umorzeniu śledztwa wobec
krzywdzących Grzegorza Niedźwieckiego:
Ryszard Sułtanowski – PSR JG, Jarosław Staszkiewicz – SSR JG, Junona Gajewska – SSO JG, Marek Gajdecki
– SSR JG, Jacek Kielar – SSR Złotoryja, Klara Łukaszewska – SSO JG, Tomasz Skowron – SSO JG, Waldemar
Masłowski – SSO JG, Sylwia Bańka-Mrozewska – SSR JG, Paweł Siwek – SSR JG, Piotr Gregier – SSO JG,
Beata Glazar – SSO JG, Maria Lechowska – SSO JG, Alicja Izydorczyk – SSO JG, Paweł Woźniak – SSR JG,
Andrzej Żuk PSR JG, Wojciech Damaszko – PSO JG, Wojciech Kociubiński – SSA Wr, Wiesław Pędziwiatr –
SSA Wr, Stanisław Rączkowski – SSA Wr,

Niezależnie od powyższego, podlegają oni póki co karom dyscyplinarnym.

przedawnienie karalności przestępstwa Wr-K
przedawnienie karalności przestępstwa Wr-K2
przedawnienie karalności przestępstwa Wr-K3

*
Jelenia Góra, dn. 16 czerwca 2017 r.

Prokuratura Rejonowa

w Jeleniej Górze
Pokrzywdzony:
Grzegorz Niedźwiecki
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra
PESEL 61072301251

Podejrzany:
Zarząd Firmy Motoryzacyjnej „Ligęza” Sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 28, 58-500 Jelenia Góra
reprezentowany przez
Radca Prawny Dominik Kubacki z Kancelarii Radców Prawnych „Kubacki & Kubacki”
s.c.
ul. Bankowa 3, 58-500 Jelenia Góra

WNIOSEK
o ściganie przestępstwa

Na podstawie art. 12 § 1 k.p.k. oraz art. 190a § 4 k.k. w zw. z art. 190a § 1 k.k. działając w imieniu
własnym wnoszę o ściganie Zarządu Firmy Motoryzacyjnej „Ligęza” Sp. z o.o., ul. Wincentego Pola 28, 58-500
Jelenia Góra, reprezentowanego przez radcę prawnego Dominika Kubackiego z Kancelarii Radców Prawnych
„Kubacki & Kubacki” s.c. ul. Bankowa 3, 58-500 Jelenia Góra w związku z popełnieniem na moją szkodę
przestępstwa uporczywego nękania.
Od dnia 8 grudnia 2015 r. do dnia dzisiejszego, podejrzany uporczywie nęka mnie wnioskami o przymuszenie do
wykonania pkt. I wyroku z dnia 3 września 2008 r. Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny w
sprawie I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16) reliktowym przepisem art. 1050 k.p.c., podczas gdy czynność
wymieniona w tytule wykonawczym jest czynnością zastępowalną i podlega egzekucji na podstawie art. 1049
k.p.c.
Wnoszę zatem o:
1. Stwierdzenie uporczywego nękania przez podejrzanego, wbrew interesowi wierzyciela otrzymania
skutecznego zadośćuczynienia,

2. Wezwanie podejrzanego do zaprzestania uporczywego nękania i wskazanie etycznej, ekonomicznej i
skutecznej drogi prawnej do wyegzekwowania „sądowych przeprosin”,
3. Wniesienie i poparcie aktu oskarżenia przeciwko podejrzanemu do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
o przestępstwo z art. 190a § 1 k.k.
Uzasadnienie
W dniu 8 grudnia 2015 r. (datowany 26 listopada 2015 r.) podejrzany złożył do Sądu Rejonowego w Jeleniej
Górze I Wydział Cywilny wniosek o ponowne wezwanie dłużnika do wykonania czynności orzeczonej w wyroku I
C 1062/08, przytaczając sygnaturę postępowania egzekucyjnego I Co 3259/08.
We wniosku tym, podejrzany wskazał:
„Jednocześnie informuję, że pomimo umorzenia postępowania w sprawie wykonania czynności
niezastępowalnej – obowiązek nałożony na dłużnika wyrokiem Sądu Okręgowego nadal istnieje i
powinien zostać wykonany. Dłużnik do chwili obecnej nie wykonał bowiem swojego zobowiązania.
Wierzyciel w zasadzie nie ma możliwości, aby skutecznie wyegzekwować zobowiązanie dłużnika.
Zapłata zaliczek na wykonanie aresztu dłużnika spowoduje nieuzasadnione obciążenie po stronie
wierzyciela. Nie ma także pewności, czy kwota ta zostanie zwrócona. Skoro bowiem wierzyciel nie
posiada środków na zapłatę grzywny, to tym bardziej nie pokryje kosztów aresztu, który został wobec
niego zasądzony.”
Podejrzany w cytowanym fragmencie podał nieprawdziwe, irracjonalne i nielogiczne informacje. Zaprzecza sam
sobie.


Po pierwsze czynność prosta, „sądowych przeprosin” z wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze jest
czynnością zastępowalną (vide uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06).



Po drugie, nie jest to moje zobowiązanie tylko narzucone oświadczenie.



Po trzecie, wierzyciel ma możliwości, aby skutecznie wyegzekwować zobowiązanie dłużnika.

Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika
oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c.
(vide uchwała SN - III CZP 23/06).
Art. 1049. Czynności, które mogą wykonać inne osoby
Dz.U.2016.0.1822 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
§ 1. Jeżeli w samym tytule egzekucyjnym nie postanowiono, że w razie niewykonania przez dłużnika w
wyznaczonym terminie czynności, którą może wykonać także inna osoba, wierzyciel będzie umocowany do
wykonania tej czynności na koszt dłużnika - sąd, w którego okręgu czynność ma być wykonana, na wniosek
wierzyciela wezwie dłużnika do jej wykonania w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym upływie terminu
udzieli wierzycielowi umocowania do wykonania czynności na koszt dłużnika. Na żądanie wierzyciela sąd
przyzna mu sumę potrzebną do wykonania czynności. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.
§ 2. Przepisów niniejszego artykułu nie stosuje się do czynności polegających na świadczeniu rzeczy
oznaczonych co do tożsamości.

Wierzyciel nie ma woli wyegzekwowania zobowiązania i zadbania o swoje dobre imię, tylko chce upokorzyć i
wiecznie dręczyć dłużnika.


Po czwarte, absurdalne jest pójście drogą nieskuteczną (art. 1050 k.p.c.), twierdzenie że nie
wyegzekwuje się od dłużnika pieniędzy i jednocześnie powtarzanie jałowego scenariusza z umorzonego
postępowania I Co 3259/08:

Na przestrzeni ośmiu lat (13.11.2008 r. – do dnia dzisiejszego) toczą się z obrazą przepisów prawa
materialnego (art. 5 k.c.) postępowania egzekucyjne w sprawie I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16).
W okresie 05.08.2009 r. – 14.07.2014 r. SSR Sylwia Bańka–Mrozewska nakładała grzywny (2.000,
2.000, 2.000, 4.000, 4.000, 4.500, 8.600 zł) w trybie czynności niezastępowalnej, zamiast ukierunkować
postępowanie na zadach określonych w art. 1049 k.p.c.
W okresie 18.01.2013 r. – 07.11.2014 r. SSR Paweł Siwek zamieniał niezasadne grzywny na areszt
(łącznie 180 dni).
Sąd zasądził dłużnikowi 27.100 zł grzywien, które zamienił na 180 dni internowania i tylko
niezapłacenie zaliczek przez wierzyciela w myśl art. 1056 § 3 k.p.c. (fałszywego oskarżyciela) uchroniło
mnie póki co i moją rodzinę od tragedii.
Postanowieniem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 18.I.2013 sygn. akt I Co 3259/08 – dokonano
zamiany dwóch grzywien w kwocie po 2000 zł na areszt w łącznym wymiarze 8 dni. Postanowieniem Sądu
Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 19.IV.2013 sygn. akt I Co 3259/08 zamieniono grzywnę 4000 zł na areszt w
wymiarze 26 dni. Kolejnym postanowieniem z dnia 13.V.2013 sygn. akt I Co 3259/08 dokonano zamiany
orzeczonej grzywny w kwocie 2000 zł na areszt 4 dni. Ostatnie postanowienie wydano w dniu 26.XI.2013 sygn.
akt I Co 3259/08 dotyczące zamiany grzywny w kwocie 4000 zł na areszt w wymiarze 26 dni i 4500 zł na areszt
30 dni. Łącznie orzeczono wskazanymi wyżej orzeczeniami 94 dni pozbawienia wolności w miejsce orzeczonych
wcześniej grzywien 18.500 zł.
W dniu 7 listopada 2014 roku postanowieniem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze I Co 3259/08, siódmą
grzywnę w wysokości 8.600 zł, zamieniono na 86 dni aresztu.
Od dnia 25 marca 2015 roku subiektywny sąd mógł mnie teoretycznie internować na 180 dni, bo nie otrzymał
27.100 zł darowizny. Tak celebrowano tymi grzywnami i aresztami, że pierwsze sześć objęli ratalnym
odroczeniem, a siódmego straszaka przybili później.

Obecnie, po naprowadzeniach wierzyciela na właściwe tory, toczy się nowe postępowanie (I Co 441/16), ósma
próba przymuszenia oskarżyciela brutalnymi metodami do poświadczenia nieprawdy. To są metody wierzyciela
(reprezentowanego przez radców prawnych Kubacki & Kubacki) do upokorzenia mnie, a nie do otrzymania
realnego zadośćuczynienia i naprawienia szkody. Droga właściwa do egzekucji jest, ale umyślna obstrukcja
ważniejsza. To jest jawna kradzież życia.

*

W dniu 5 czerwca 2017 r. Przewodniczący – SSR Paweł Woźniak postanowił w sprawie I Co 441/16 nałożyć na
dłużnika Grzegorza Niedźwieckiego grzywnę w kwocie 2.000 zł (dwa tysiące złotych) i orzec na wypadek
niezapłacenia – zamianę grzywny na areszt, licząc jeden dzień aresztu za równoważny 500,00 zł grzywny.
Pełnomocnik wierzyciela złożył ponoć w dniu 6 grudnia 2016 roku kolejny wniosek o ponowne wezwanie dłużnika
do wykonania czynności i zastosowania wobec niego grzywny w razie niewykonania obowiązku.
Dłużnik nie zapłaci grzywny, bo są to wyroki bez przyczyny, w oparciu o fałsz materialny, a nie o dowód cyfrowy
zniesławienia FM „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze za pomocą bloga Grzegorza Niedźwieckiego.
Podejrzany, wierzyciel, nie zapłaci zaliczki na areszt, bo nie chce być „sponsorem” aresztu i nie wykona
czynności wyroku na koszt dłużnika, choć nie poniesie żadnej straty. Zgodnie z art. 1049 § 1 k.p.c., jeżeli w
samym tytule egzekucyjnym nie postanowiono, że w razie niewykonania przez dłużnika w wyznaczonym
terminie czynności, którą może wykonać także inna osoba, wierzyciel będzie umocowany do wykonania
tej czynności na koszt dłużnika - sąd, w którego okręgu czynność ma być wykonana, na wniosek
wierzyciela wezwie dłużnika do jej wykonania w wyznaczonym terminie, a po bezskutecznym upływie
terminu udzieli wierzycielowi umocowania do wykonania czynności na koszt dłużnika. Na żądanie
wierzyciela sąd przyzna mu sumę potrzebną do wykonania czynności.
Wierzyciel nie poniesie złotówki za wykonanie zastępcze (Tak uznał Sąd Najwyższy w uchwale z 17 lutego
2016 r., III CZP 106/15) – więc trudno zrozumieć nieracjonalność postępowań podejrzanego. Opinia społeczna
czytając ogłoszenie w mediach publicznych dawno ujrzałaby fakt, że ktoś przeprasza pokrzywdzoną firmę.
Podejrzany nie chce najwyraźniej, żeby wzrosła renoma Firmy Motoryzacyjnej Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej
Górze. Kieruje się zasadami przekory, mściwości i upokorzenia. Ta droga represyjna (art. 1050 k.p.c.) prowadzi
do nikąd, szkodzi wierzycielowi, dłużnikowi i państwu polskiemu (autorytetowi władzy sądowniczej). Droga
właściwa (art. 1049 k.p.c.) jest skuteczna, prowadzi do korzyści dla wierzyciela, do zniweczenia skutków
dokonanego naruszenia. Podejrzany stosuje uporczywy stalking.
Orzecznictwo:
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06

1. Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez
dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na
podstawie art. 1049 k.p.c.
W końcu nie można zapominać, że art. 1050 k.p.c., dopuszczający stosowanie przymusu osobistego
(bezpośredniego), jest we współczesnym systemie prawa egzekucyjnego reliktem. W związku z tym w
każdej sytuacji, w której jest to możliwe, a szczególnie wtedy, gdy żąda tego wierzyciel, należy z tego
sposobu egzekucji rezygnować. Wykładnia przepisów o egzekucji świadczeń niepieniężnych powinna
zatem zmierzać w kierunku art. 1047 i 1049 k.p.c., zawierających bardziej nowoczesne rozwiązania;
korzystanie z art. 1050 k.p.c. należy zastrzec szczególnym wypadkom i traktować jako ostateczność.
Wierzyciel nie ma możliwości wyboru sposobu egzekucji, w odniesieniu bowiem do konkretnego
świadczenia w zasadzie zawsze właściwy jest tylko jeden sposób egzekucji i on powinien zostać
wskazany we wniosku (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 1988 r., III CRN 429/88,
OSNCP 1991, nr 1, poz. 11).
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 1988 r., III CRN 429/88

Jeżeli sąd jako organ egzekucyjny, po rozpoznaniu sprawy na skutek wniosku wierzyciela o
przeprowadzenie egzekucji w celu wykonania czynności objętej tytułem wykonawczym, dojdzie do
przekonania, że zasadna jest egzekucja z innej podstawy prawnej, niż tego żądał wierzyciel, to tenże sąd
stosuje środki przymuszające przewidziane we właściwym przepisie, bez względu na treść wniosku
wierzyciela.
Czynności zastępowalne to:
a) prace w gospodarstwie rolnym,
b) wybudowanie domu,
c) wykonanie prac tynkarskich,
d) usunięcie skutków naruszenia dóbr osobistych, polegające na złożeniu przez dłużnika oświadczenia
odpowiedniej treści w formie ogłoszenia (uchwała SN z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06, OSNC 2007,
z. 1, poz. 11).
Art. 1049 k.p.c. znajdzie zastosowanie wtedy, gdy w tytule egzekucyjnym nie postanowiono, iż w razie
niewykonania przez dłużnika w wyznaczonym terminie określonej czynności, wierzyciel będzie umocowany do
wykonania tej czynności na koszt dłużnika (W. Kowalski, glosa do uchwały SN z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP
23/06, PPE 2007, nr 4, s. 93)
To nękanie wzbudza we mnie uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia, stresu i wyrządza krzywdę
materialną. Sądy jeleniogórskie mają istotny udział w tej sprawie, ale kiedyś ktoś ten cyrk musi zakończyć.
Dowody:
1.

Istotne uwagi uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06.

2.

Wyrok cywilny Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny z dnia 3 września 2008 r., sygn. akt I C 1062/08.

3.

Wniosek Kancelarii Radców Prawnych „Kubacki & Kubacki” s.c. o ponowne wezwanie dłużnika do wykonania czynności z dnia
26 listopada 2015 r.

4.

Przedsądowe wezwanie do zaprzestania uporczywego nękania z dnia 10 maja 2017 r.

5.

Odpowiedź Prezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Agnieszki Kałużnej-Rudowicz do Dyrektora SPLSCiP im. Jana Pawła
II z dnia 16 marca 2017 r. potwierdzająca obstrukcję wierzyciela w tej sprawie.

6.

Ekspertyza biegłego sądowego w zakresie informatyki i technologii internetowych z dnia 13 kwietnia 2015 r.

Istotne uwagi uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

1. Zgodnie z art. 24 k.c., ten, czyje dobro zostało naruszone, może żądać m.in. aby osoba, która
dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, a w
szczególności, aby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. W
judykaturze oraz nauce prawa cywilnego przyjmuje się zgodnie, że treść oświadczenia może

obejmować przeproszenie lub wyrażenie ubolewania, przy czym przez formę oświadczenia zależną od okoliczności konkretnej sprawy - rozumie się sposób jego oznajmienia innym osobom
lub publicznego ogłoszenia, a więc udostępnienia większej grupie nieoznaczonych osób. Nie może
być wątpliwości, że unormowanie zawarte w art. 24 k.c. - stanowiące element szeroko rozumianej
ochrony dóbr osobistych - osłania przede wszystkim interes osoby dotkniętej naruszeniem. Fakt ten
nie może być obojętny przy rozstrzyganiu przedstawionego zagadnienia prawnego, zwłaszcza
współcześnie, wobec - obserwowanego także w judykaturze - zwiększonego zagrożenia dóbr
osobistych ze strony mass mediów oraz uczestników debaty publicznej, a także w związku z
rozprzężeniem dobrych obyczajów zarówno w życiu prywatnym, jak i publicznym.
Należy również pamiętać, że przyjęty w kodeksie postępowania cywilnego - przetransponowany z
kodeksu postępowania cywilnego z 1930 r., a wcześniej z prawa niemieckiego - model egzekucji
świadczeń niepieniężnych, oparty na przymuszaniu dłużnika do spełniania nakazanego świadczenia
przez nakładanie grzywien (art. 1050 i nast. k.p.c.), uważany jest powszechnie za najmniej efektywny
spośród rozwiązań stosowanych w innych państwach europejskich. Praktyka sądowa to potwierdza.
Niska, niemal symboliczna stawka grzywny (tysiąc zł), oraz stosunkowo niewysoka ogólna suma grzywien w
tej samej sprawie (sto tysięcy zł), a także inne ograniczenia, powodują, że egzekucja okazuje się
nieskuteczna, na czym cierpi nie tylko wierzyciel, ale także autorytet państwa (władzy sądowniczej).
Sąd Okręgowy trafnie dostrzegł, kierując się zapewne własnym doświadczeniem orzeczniczym, że
niejednokrotnie sprawca naruszenia woli uiszczać niewysokie grzywny niż wykonać wyrok. Co więcej,
ustanowienie górnej, ogólnej sumy grzywien w jednej sprawie oznacza, że uiszczenie jej przez dłużnika
praktycznie zwalnia go z odpowiedzialności, a poszkodowanego pozbawia należnej mu - również z mocy
Konstytucji - ochrony dóbr osobistych.
Z tych przyczyn, uwzględniając także odniesienia historyczne i prawnoporównawcze (por. art. 56 i 57 ustawy
z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości, jedn. tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm., art. 20
ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych, Dz.U. Nr 5, poz. 17 ze zm., art. 18 ustawy z
dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jedn. tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503
ze zm., oraz art. 4310 k.c.), należy krytycznie podejść do dominującego dotychczas - choć nie bez wyjątków
- poglądu, że egzekucja orzeczonego wyrokiem obowiązku dłużnika usunięcia skutków naruszenia dóbr
osobistych wierzyciela, polegającego na opublikowaniu odpowiedniej treści oświadczenia (przeprosin lub
ubolewania), toczy się - jako czynność tzw. niezastępowalna - na podstawie art. 1050 k.p.c.
U podłoża twierdzenia, że czynność, o której mowa, jest ,,niezastępowalna", leży jej bezwzględnie osobisty
charakter; zachowanie polegające na złożeniu przeprosin lub wyrażeniu ubolewania jest ściśle związane ze
stanem emocjonalnym dłużnika i jego uczuciami, zazwyczaj uczuciem żalu i współczucia. Z punktu widzenia
psychologii teza ta ma charakter niepodważalny, w aspekcie jurydycznym traci jednak swą doniosłość, gdyż
z punktu widzenia prawnego istotą przeprosin (wyrażenia ubolewania) jest w omawianym wypadku przede
wszystkim skorygowanie obrazu osoby dotkniętej naruszeniem dobra osobistego - najczęściej czci lub
dobrego imienia - w oczach opinii publicznej lub innych osób. Głównym celem osoby dotkniętej
naruszeniem nie jest wywołanie u naruszyciela odruchów ekspiacji, lecz to, aby informacja o
korzystnym dla niej wyroku dotarła do jak najszerszego kręgu osób, które - na podstawie zachowań
dłużnika uznanych przez sąd za naruszające dobra osobiste - mogły ukształtować sobie fałszywy
wizerunek pokrzywdzonego. Mówiąc inaczej, podstawowym celem prawnym wiązanym z aktem
przeproszenia (ubolewania) jest zniweczenie skutków dokonanego naruszenia, a nie uzyskanie
satysfakcji, co w drodze przymusu sądowego lub egzekucyjnego i tak przeważnie nie jest możliwe.

O tym, że akt przeproszenia (ubolewania) odrywa się od emocji i uczuć dłużnika świadczy również fakt, że
sam tekst - słowa, których ma użyć dłużnik - jest narzucany przez sąd w sentencji orzeczenia. Oczekiwanie,
że zmuszenie naruszyciela, pod rygorem egzekucji, do odpowiedniego zachowania wywoła w nim pozytywną
reakcję afektywną jest bezzasadne. Należy przy tym pamiętać, że jeżeli sprawca naruszenia dojdzie - pod
wpływem przeprowadzonego postępowania, wydanego wyroku oraz uzasadnienia - do przekonania, iż
pokrzywdzonemu należy się zadośćuczynienie, to rozstrzygany problem egzekucyjny w ogóle nie powstanie.
Jeżeli natomiast dłużnik, pod groźbą grzywny, zdecyduje się wypowiedzieć (oznajmić) nakazane wyrazy, to i
tak nie sposób zakładać, że tym samym dochodzi do rzeczywistych, emocjonalnie motywowanych
przeprosin, a nie tylko do formalnego aktu publikacji oświadczenia obejmującego ich treść. Mimo to - z
punktu widzenia prawa procesowego - wyrok traktuje się jako wykonany, co zapewne wynika również z
faktu, że prawo nie może swoimi sankcjami wnikać tak daleko w psychikę człowieka, aby zmuszać go
do określonych uczuć lub przeżyć. Aktualne staje się zatem pytanie, czy w sytuacji, w której instytucja
,,sądowych przeprosin" stanowi w istocie fikcję i ma charakter pozorny, rzeczywiście doniosłe znaczenie
zachowuje fakt, kto dokonuje (zleca) ogłoszenia przeprosin o zadanej z góry treści. Nie wnikając w sporną
w piśmiennictwie i niełatwą do jednoznacznego rozstrzygnięcia kwestię, czy wyrok nakazujący
złożenie przeprosin zastępuje oświadczenie woli na zasadach określonych w art. 1047 k.p.c., na
postawione pytanie należy odpowiedzieć przecząco; skoro wykonanie wyroku pod przymusem nie
oznacza prawdziwych przeprosin (wyrazów ubolewania), lecz jedynie opublikowanie jego treści, to
omawiana czynność jest niewątpliwie czynnością ,,zastępowalną".
Na rzecz takiego stanowiska przemawia dodatkowy argument, a mianowicie to, że do uznania konkretnej
czynności za ,,zastępowalną" w rozumieniu prawa procesowego (art. 1049 k.p.c.) nie jest konieczne, aby
możliwe było dokonanie jej przez osobę inną niż dłużnik. Z semantycznego punktu widzenia, przyjęte w
orzecznictwie i piśmiennictwie określenie ,,czynność niezastępowalna" sugeruje, że chodzi raczej o
czynność, której nie da się zastąpić jakąś inną czynnością, a nie o taką, którą może wykonać tylko dłużnik.
Ujmując rzecz w ten sposób, miarodajnym kryterium dla oceny, czy nakazana wyrokiem czynność jest
,,zastępowalna", staje się prawny, a niekiedy także gospodarczy interes wierzyciela.
W rozważanej sytuacji interes pokrzywdzonego na ogół przemawia za tym, żeby ogłoszenie o treści
wyroku uznać za czynność ,,zastępowalną"; chodzi o to, żeby ukazało się ono jak najszybciej i
stanowiło surogat oświadczenia złożonego przez samego naruszyciela. Innymi słowy, nawet przy
przyjęciu, że czynność nakazana wyrokiem może być wykonana tylko przez egzekwowanego
dłużnika, to skoro z perspektywy interesów wierzyciela istnieje możliwość dokonania przez inną
osobę czynności zbliżonej (o tym samym skutku), a zarazem czyniącej zadość jego oczekiwaniom,
możliwość taką należy dopuścić (por. także art. 479 i 480 k.c.).
Zresztą już w wyroku z dnia 6 października 1972 r., I CR 274/72 (nie publ.) Sąd Najwyższy wyraźnie zezwolił
wierzycielowi na dokonanie wprawdzie zbliżonej, ale niewątpliwie innej czynności niż nakazana
bezpośrednio pozwanemu, o ile bowiem pozwany został zobowiązany do listownego przeproszenia powoda,
o tyle powoda upoważniono - na wypadek niewykonania czynności przez pozwanego - do opublikowania
ogłoszenia zawierającego jedynie komunikat o zobowiązaniu pozwanego do przeprosin. Stanowisko to,
jakkolwiek powstałe na gruncie prawa materialnego, a nie postępowania egzekucyjnego, rzutuje jednak na
ocenę atrybutu ,,zastępowalności" pewnych zachowań dla potrzeb samej egzekucji.
W końcu nie można zapominać, że art. 1050 k.p.c., dopuszczający stosowanie przymusu osobistego
(bezpośredniego), jest we współczesnym systemie prawa egzekucyjnego reliktem. W związku z tym
w każdej sytuacji, w której jest to możliwe, a szczególnie wtedy, gdy żąda tego wierzyciel, należy z
tego sposobu egzekucji rezygnować. Wykładnia przepisów o egzekucji świadczeń niepieniężnych
powinna zatem zmierzać w kierunku art. 1047 i 1049 k.p.c., zawierających bardziej nowoczesne

rozwiązania; korzystanie z art. 1050 k.p.c. należy zastrzec szczególnym wypadkom i traktować jako
ostateczność.
Tylko na marginesie, w celu uczynienia egzekucji bardziej elastyczną oraz uniknięcia powstających w jej toku
trudności, należy rozważyć wprowadzenie do orzecznictwa praktyki polegającej na tym, aby sąd - wyrokując
na podstawie art. 24 k.c. i zobowiązując pozwanego do złożenia stosownego oświadczenia - wskazywał
jednocześnie, oczywiście na wniosek powoda, czynność, którą ten może przedsięwziąć na wypadek
niewykonania wyroku przez zobowiązanego. Z tych względów podjęto uchwałę, rozstrzygającą zagadnienie
prawne przedstawione w pkt 1.

2. Rozważania nad drugim zagadnieniem prawnym przedstawionym przez Sąd Okręgowy należy
rozpocząć od stwierdzenia, że zasada dyspozycyjności, stanowiąca atrybut autonomii praw
prywatnych, jest jednym z fundamentów demokratycznego procesu cywilnego. Nie ma wątpliwości,
że dotyczy ona także postępowania egzekucyjnego (art. 321 w związku z art. 13 § 2 k.p.c.), zatem
odpowiedź na pytanie, czy sąd jako organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela co do
sposobu egzekucji, musi być twierdząca. Na taką odpowiedź wskazują także pośrednio przepisy
części trzeciej kodeksu postępowania cywilnego, a wśród nich art. 797, 799 oraz - a contrario - art.
1081 § 1.
Ze względu jednak na okoliczności, w których doszło do przedstawienia zagadnienia prawnego,
rozważyć należy, czy związanie, o którym mowa, nie doznaje ograniczeń w wypadku egzekucji
świadczeń niepieniężnych. Wątpliwości powstają dlatego, że w tym wypadku wierzyciel nie ma
możliwości wyboru sposobu egzekucji, w odniesieniu bowiem do konkretnego świadczenia w
zasadzie zawsze właściwy jest tylko jeden sposób egzekucji i on powinien zostać wskazany we
wniosku (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 1988 r., III CRN 429/88, OSNCP
1991, nr 1, poz. 11).
Odnosząc się do tych wątpliwości należy przede wszystkim stwierdzić, że żaden przepis kodeksu
postępowania cywilnego nie pozwala na różnicowanie egzekucji świadczeń pieniężnych i niepieniężnych w
zakresie związania sądu (organu egzekucyjnego) wskazanym sposobem egzekucji. W szczególności mają tu
zastosowanie przepisy art. 797 oraz 321 w związku z art. 13 § 2 k.p.c.; w każdym wypadku o sposobie
prowadzenia egzekucji decyduje wierzyciel i on ponosi skutki tego wyboru.
Należy także podnieść, że prezentowany niekiedy pogląd dopuszczający stosowanie z urzędu właściwego według organu egzekucyjnego - sposobu egzekucji prowadziłby do częściowego obezwładnienia art. 797
k.p.c., w zakresie, w którym odnosi się on do egzekucji świadczeń niepieniężnych. Konieczność
wskazywania sposobu egzekucji pod rygorem zwrotu wniosku - jeżeli organ egzekucyjny nie jest nim
związany - nie miałoby sensu.
Warto w tym miejscu zwrócić również uwagę na strukturalne podobieństwo pomiędzy postępowaniem
egzekucyjnym i zabezpieczającym. W pierwszej fazie postępowania egzekucyjnego organ egzekucyjny, po
zbadaniu przesłanek procesowych, rozstrzyga o zasadności wniosku o wszczęcie egzekucji, podobnie jak
sąd orzeka o zasadności wniosku o zabezpieczenie. Dokonując tej oceny, organ egzekucyjny jest związany
wnioskiem także w zakresie wskazanego w nim sposobu egzekucji, tak samo jak sąd orzekający o wniosku o
zabezpieczenie roszczenia związany jest sposobem zabezpieczenia wskazanym przez uprawnionego (art.
738 w związku z art. 736 § 1 pkt 1 k.p.c.). Tak więc zarówno o sposobie egzekucji, jak i sposobie
zabezpieczenia decyduje wyłącznie wierzyciel (uprawniony).

Nie można w końcu pomijać, wskazanej już na wstępie, zasady dyspozycyjności, uzupełnianej zasadą
kontradyktoryjności, zwłaszcza że od kilkunastu lat elementy tych zasad umacniane są zarówno w
unormowaniach kodeksu postępowania cywilnego, jak i w orzecznictwie Sądu Najwyższego (por. np.
uzasadnienia uchwał z dnia 17 lutego 2004 r., III CZP 115/03, OSNC 2005, nr 5, poz. 77 oraz z dnia 17
czerwca 2005 r., III CZP 26/05, OSNC 2006, nr 4, poz. 63). Przyjęcie, że sąd (organ egzekucyjny) nie jest
związany wnioskiem co do sposobu egzekucji, stałoby w opozycji do tych zasad i dokonujących się
przemian. W konsekwencji należy uznać, że granice działania organu egzekucyjnego wyznaczane są
treścią tytułu wykonawczego oraz wybranym przez wierzyciela sposobem egzekucji. W ten sposób
materializuje się roszczenie egzekucyjne, wiążące sąd, podobnie jak roszczenie procesowe, którego
jest refleksem. Z tych względów podjęto uchwałę rozstrzygającą zagadnienie sformułowane w pkt 2.
Jest jasne, że treść podjętej uchwały czyni zbędnym rozstrzyganie przedstawionej przez Sąd
Okręgowy kwestii, czy sąd jako organ egzekucyjny powinien w rozpoznawanej sprawie wniosek
oddalić, czy zastosować sposób egzekucji uznany przez niego za prawidłowy.
„związanie, o którym mowa, nie doznaje ograniczeń w wypadku egzekucji świadczeń niepieniężnych.
Wątpliwości powstają dlatego, że w tym wypadku wierzyciel nie ma możliwości wyboru sposobu
egzekucji, w odniesieniu bowiem do konkretnego świadczenia w zasadzie zawsze właściwy jest tylko
jeden sposób egzekucji i on powinien zostać wskazany we wniosku (por. postanowienie Sądu
Najwyższego z dnia 20 grudnia 1988 r., III CRN 429/88, OSNCP 1991, nr 1, poz. 11).” – patrz pkt. 1
uchwały:
2. Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez
dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie
art. 1049 k.p.c.

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

Egzekucja sądowa roszczenia o usunięcie skutków naruszenia dóbr osobistych poprzez złożenie oświadczenia w
odpowiedniej treści i formie

*
Jelenia Góra, dnia 16 czerwca 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
I Wydział Cywilny

Sygn. akt I C 1738/16

W odpowiedzi na bezpodstawne wezwanie do uzupełniania braków formalnych zażalenia,
uprzejmie informuję, iż nie ma braków formalnych.

Jestem z winy funkcjonariuszy osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku i nie mam żadnych pieniędzy, a
prawo do sądu zapewnia mi art. 45 ust. 1 konstytucji.
Nie mam funduszy nawet na własne utrzymanie i nie otrzymuję też żadnej pozytywnej reakcji na
złożone przeze mnie aplikacje w sprawie pracy.
Nie mogę nie tylko odłożyć jakichkolwiek pieniędzy, ale nie mam nawet środków na zasądzone mi
alimenty. Proszę sprawdzić w III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze,
sygn. akt RIII C 66/03. Te zobowiązania zawsze mają pierwszeństwo nad wszelkimi kosztami.
Uprzejmie wnoszę o zwolnienie w całości z kosztów postępowania sądowego w myśl art. 102 ust. 1
k.p.c. na co też istotny wpływ ma niniejsza sprawa, albowiem moja aktualna sytuacja materialna i
rodzinna nie pozwala na ponoszenie jakichkolwiek kosztów postępowania sądowego bez znacznego
uszczerbku na moje utrzymanie konieczne.
Mówiąc o przysługującemu nam prawie do sądu, nie sposób pominąć aspektu, jakim jest zakaz
zamykania drogi sądowej. Zakaz ten wyrażony został w art. 77 ust. 2 Konstytucji, stanowiącym, że
„Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności i praw”. Nikomu
nie może zostać zakazane skorzystanie z drogi sądowej, w obronie naruszonych praw, a takie tu
zostały naruszone.
Konstytucja jest ustawą najwyższą
Art. 8. Konstytucji stanowi:
1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

Jest to sytuacja szczególna i nadzwyczajna, w związku z powyższym Sąd nie ma argumentów
prawnych i merytorycznych zażalenie odrzucić.

*
Powtórka z rozrywki

Grzywna 2000 zł
Grzywna 2000 zł 2
Grzywna 2000 zł 3

*
Jelenia Góra, dnia 12 czerwca 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
58-506 Jelenia Góra
ul. Działkowicza 19

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
I Wydział Cywilny
Sygn. akt I C 257/17

W odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia braków formalnych zażalenia, uprzejmie informuję, co
następuje.
Zażalenie w sprawie I C 257/17 proszę sobie darować. Wniosłem w dniu 16 maja 2017 r. 30 zł
podstawowej opłaty sądowej od pozwu cywilnego przeciwko Prezesowi Sądu Okręgowego w Jeleniej
Górze.
Wnoszę o:




Stwierdzenie zaniechania przez Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze udzielenia
informacji publicznej i prawnej, mającej istotne znaczenie w sprawie egzekucyjnej I Co 441/16,
czy czynność wymieniona w pkt. I wyroku z dnia 3 września 2008 r. w sprawie I C 1062/08 jest
w myśl przepisów prawa i uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06
czynnością zastępowalną, czy niezastępowalną?
Zobowiązanie Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze do udzielenia przedmiotowej
odpowiedzi i zasądzenie od pozwanego zwrotu kosztów postępowania oraz symbolicznych
kosztów zadośćuczynienia w wysokości 100 zł.

Uzasadnienie
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06

2. Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez
dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na
podstawie art. 1049 k.p.c.
W końcu nie można zapominać, że art. 1050 k.p.c., dopuszczający stosowanie przymusu
osobistego (bezpośredniego), jest we współczesnym systemie prawa egzekucyjnego reliktem. W
związku z tym w każdej sytuacji, w której jest to możliwe, a szczególnie wtedy, gdy żąda tego
wierzyciel, należy z tego sposobu egzekucji rezygnować. Wykładnia przepisów o egzekucji
świadczeń niepieniężnych powinna zatem zmierzać w kierunku art. 1047 i 1049 k.p.c.,
zawierających bardziej nowoczesne rozwiązania; korzystanie z art. 1050 k.p.c. należy zastrzec
szczególnym wypadkom i traktować jako ostateczność.
Wierzyciel nie ma możliwości wyboru sposobu egzekucji, w odniesieniu bowiem do konkretnego
świadczenia w zasadzie zawsze właściwy jest tylko jeden sposób egzekucji i on powinien zostać
wskazany we wniosku (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 1988 r., III CRN
429/88, OSNCP 1991, nr 1, poz. 11).
http://prawo.money.pl/orzecznictwo/sadnajwyzszy/uchwala;sn;izba;cywilna,ic,iii,czp,23,06,7353,orzeczenie.html

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 1988 r., III CRN 429/88
Jeżeli sąd jako organ egzekucyjny, po rozpoznaniu sprawy na skutek wniosku wierzyciela o
przeprowadzenie egzekucji w celu wykonania czynności objętej tytułem wykonawczym, dojdzie
do przekonania, że zasadna jest egzekucja z innej podstawy prawnej, niż tego żądał wierzyciel,
to tenże sąd stosuje środki przymuszające przewidziane we właściwym przepisie, bez względu
na treść wniosku wierzyciela.
http://prawo.legeo.pl/prawo/iii-crn-429-88/

Czynności zastępowalne to:
a) prace w gospodarstwie rolnym,
b) wybudowanie domu,
c) wykonanie prac tynkarskich,
d) usunięcie skutków naruszenia dóbr osobistych, polegające na złożeniu przez dłużnika
oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia (uchwała SN z dnia 28 czerwca 2006 r., III
CZP 23/06, OSNC 2007, z. 1, poz. 11).
Art. 1049 k.p.c. znajdzie zastosowanie wtedy, gdy w tytule egzekucyjnym nie postanowiono, iż w razie
niewykonania przez dłużnika w wyznaczonym terminie określonej czynności, wierzyciel będzie

umocowany do wykonania tej czynności na koszt dłużnika (W. Kowalski, glosa do uchwały SN z dnia 28
czerwca 2006 r., III CZP 23/06, PPE 2007, nr 4, s. 93)
http://www.podatki.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/wykonanie-czynnosci-na-koszt-dluznika

Art. 1050. Czynności, które mogą być wykonane tylko przez dłużnika

Dz.U.2016.0.1822 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
§ 1. Jeżeli dłużnik ma wykonać czynność, której inna osoba wykonać za niego nie może, a której
wykonanie zależy wyłącznie od jego woli, sąd, w którego okręgu czynność ma być wykonana, na
wniosek wierzyciela po wysłuchaniu stron wyznaczy dłużnikowi termin do wykonania i zagrozi mu
grzywną na wypadek, gdyby w wyznaczonym terminie czynności nie wykonał.
§ 2. Jeżeli wykonanie czynności wymaga wydatków pieniężnych lub dostarczenia materiałów, a
obowiązek dostarczenia ich ciąży na wierzycielu, sąd przystąpi do egzekucji w myśl paragrafu
poprzedzającego dopiero po wykazaniu przez wierzyciela, że dokonał czynności, od których zależy
obowiązek dłużnika, chyba że tytuł egzekucyjny zawiera w tym względzie inne zarządzenie.
§ 3. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego dłużnikowi do wykonania czynności, sąd na
wniosek wierzyciela nałoży na dłużnika grzywnę i jednocześnie wyznaczy nowy termin do wykonania
czynności, z zagrożeniem surowszą grzywną.

Jeżeli sąd uzna, że przedmiotowa czynność podlega egzekucji według zasad określonych w art. 1050
k.p.c., to musi wykazać logicznie i prawnie, dlaczego tej prostej czynności inna osoba wykonać za niego
nie może.
Sąd orzeka w oparciu o trzy rzeczy: dowody, przepisy i sumienie. Niezależnie od tego czy jest to
zagadnienie publiczne, to mi jako człowiekowi, jako podmiotowi, sąd musi podać podstawę prawną
mówiącą o oczywistości sytuacji, wykazując równość wszystkich wobec prawa. Nakazuje to sędziom
prawo procesowe, etyka i zwykła przyzwoitość. Tylko gangster może orzekać na widzi mi się, bez
ustalenia materii prawnej. Jeżeli nie uzyskam jednoznacznej odpowiedzi na postawione pytanie, to sąd
podważy swoją godność i autorytet, przyczyni się z pewnością do uznania przesłanek nieważności
postępowania egzekucyjnego I Co 441/16 z art. 379 pkt. 5) k.p.c. oraz stwierdzenia przestępstwa
uporczywego nękania z art. 190a k.k.
Tryb egzekucji środków niepieniężnych, polegający na złożeniu przez dłużnika „sądowych przeprosin” w
mediach publicznych, jest tylko jeden. Nie jest to sprawa zależna, swobodna, a już na pewno nie
alternatywna, polemiczna, czy uznaniowa. Nie chodzi tu o wykładnię prawa, czy pytanie retoryczne,
tylko o żelazne zasady, którymi musi kierować się sędzia. Sędzia jest osobą publiczną. Ma służyć
społeczeństwu i legitymizować swoje decyzje. Zwłaszcza, gdy mają znaczenie prawne i istotne życiowo.

Sprawiedliwość jest dla ludzi, a nie ludzie dla sprawiedliwości. Jeżeli czynność wymieniona w pkt. I
wyroku w/s I C 1062/08 jest czynnością niezastępowalną, to żądam podania podstawy prawnej tak to
kwalifikującej. Podstawą prawną do wykonania czynności „sądowych przeprosin” jest powszechny,
właściwy przepis prawny, jednakowo obowiązujący w całej Polsce i zgodnie z art. 32 Konstytucji –
zasadą równości obywatela wobec prawa, należy go wskazać i stosować. Jeżeli ma się odmienne
zdanie, to należy wskazać i udowodnić wypadek szczególny (art. 3, 5, 6 k.p.c.). Sprawa ta, upokarzanie,
obstrukcja, bezczynność, irracjonalna przewlekłość, jest i będzie publiczną. Na tym ucierpi nie tylko
wierzyciel, ale także autorytet państwa (władzy sądowniczej). Skrótowa, chronologiczna analiza
uporczywego nękania w sprawie I Co 441/16, ma na dzień dzisiejszy 170 stron.
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/
Art. 66. ślubowanie sędziego
Dz.U.2016.0.2062 t.j. - Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych
Przy powołaniu sędzia składa ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej według
następującej roty: "Ślubuję uroczyście jako sędzia sądu powszechnego służyć wiernie
Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa, obowiązki sędziego wypełniać sumiennie,
sprawiedliwość wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia,
dochować tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i
uczciwości."; składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot: "Tak mi dopomóż Bóg".
Art. 2. Zasada demokratycznego państwa prawnego

Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady
sprawiedliwości społecznej.

Art. 7. Działanie organów państwa

Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Art. 8. Konstytucja jako ustawa najwyższa

Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

Art. 30. Zasada ochrony godności człowieka

Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
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.

Art. 40. Zasada zakazu tortur

Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i
karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych.
Art. 61. Prawo uzyskiwania informacji o działalności organów

Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób
pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów
samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w
zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub
majątkiem Skarbu Państwa.
2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia
kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością
rejestracji dźwięku lub obrazu.
3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone
w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku
publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.
4. Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i
Senatu ich regulaminy.

http://www.annarakowska.pl/post/komentarz-do-art-42-konstytucji-rp-24/

Zaniechanie przez Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze udzielenia informacji jak stanowi prawo
o środku egzekucji świadczeń niepieniężnych, polegających na wykonaniu czynności „sądowych
przeprosin z tytułu wykonawczego I C 1062/08” w mediach publicznych trwa. Gdyby nie miało to
znaczenia (art. 227 k.p.c.), to odpowiedź by padła. Z powodu bierności, w tym naruszenia art. 3 k.p.c.,
dowolnego stosowania prawa, obstrukcji prawnej i przewlekłości postępowania egzekucyjnego I Co
441/16, ponoszę horrendalne krzywdy. Jestem żywym człowiekiem i to boli, cierpi też moja rodzina.
Wymagam tylko człowieczeństwa. Jeżeli macie Państwo problem z komunikacją i legitymizacją decyzji,
to wnoszę o mediację przy udziale psychologa.
Prawo pokrzywdzonego do informacji procesowej

W załączeniu:
Kopia dokonanego przelewu.

*
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06
1. Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych,
polegający

na

złożeniu

przez

dłużnika

oświadczenia

odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na
podstawie art. 1049 k.p.c.

W końcu nie można zapominać, że art. 1050 k.p.c., dopuszczający stosowanie
przymusu osobistego (bezpośredniego), jest we współczesnym systemie
prawa egzekucyjnego reliktem. W związku z tym w każdej sytuacji, w której jest
to możliwe, a szczególnie wtedy, gdy żąda tego wierzyciel, należy z tego
sposobu egzekucji rezygnować. Wykładnia przepisów o egzekucji świadczeń
niepieniężnych powinna zatem zmierzać w kierunku art. 1047 i 1049 k.p.c.,
zawierających bardziej nowoczesne rozwiązania; korzystanie z art. 1050 k.p.c.
należy zastrzec szczególnym wypadkom i traktować jako ostateczność.
Wierzyciel nie ma możliwości wyboru sposobu egzekucji, w odniesieniu
bowiem do konkretnego świadczenia w zasadzie zawsze właściwy jest tylko
jeden sposób egzekucji i on powinien zostać wskazany we wniosku (por.
postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 1988 r., III CRN 429/88,
OSNCP 1991, nr 1, poz. 11).
http://prawo.money.pl/orzecznictwo/sadnajwyzszy/uchwala;sn;izba;cywilna,ic,iii,czp,23,06,7353,orzeczenie.html

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 1988 r., III CRN 429/88
Jeżeli sąd jako organ egzekucyjny, po rozpoznaniu sprawy na skutek wniosku
wierzyciela o przeprowadzenie egzekucji w celu wykonania czynności objętej
tytułem wykonawczym, dojdzie do przekonania, że zasadna jest egzekucja z
innej podstawy prawnej, niż tego żądał wierzyciel, to tenże sąd stosuje środki
przymuszające przewidziane we właściwym przepisie, bez względu na treść
wniosku wierzyciela.
W sprawie niniejszej wierzyciele składali kilka wniosków o egzekucję w trybie
art. 1050 § 1 k.p.c. i Sąd Rejonowy je uwzględnił, jednakże mimo ostatniego wniosku
o egzekucję z art. 1050 § 1 k.p.c. Sąd Rejonowy przeprowadził egzekucję z art. 1049
§ 1 k.p.c., a Sąd Wojewódzki rozpoznając zażalenie podzielił stanowisko Sądu
Rejonowego, tylko zmieniając zaskarżone orzeczenie, odrzucił wniosek wierzycieli o
egzekucję z art. 1050 § 1 k.p.c.
http://prawo.legeo.pl/prawo/iii-crn-429-88/

Sąd nie jest związany wnioskiem wierzyciela, tylko moralnym i prawnym
obowiązkiem załatwienia sprawy. Sędziowie nie mogą czynić zła, tylko mają
naprawiać świat.
Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 20 grudnia 1988 r. (III CRN 429/88) nie
kwestionuje możliwości zmiany trybu egzekucji z art. 1050 § 1 k.p.c., jeżeli uzna, że
w sprawie zasadna jest egzekucja z art. 1049 § 1 k.p.c., w sytuacji oczywiście gdy
czynność jest prosta, zastępowalna. Kwestionuje tylko odrzucenie środka
zaskarżenia wierzyciela przez Sąd Wojewódzki i traktowanie orzeczenia sądu niższej
instancji jako nieistniejące. Nakaz sądowy wykonania czynności istnieje i musi być
wykonany, dlatego SN przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Tytuł
wykonawczy dotyczył nakazu obniżenia budynku gospodarczego dłużników,
rozebranie (obniżenie) o 1,5 m i likwidację piętra. Orzeczenie w tej materii jest
prawomocne i pytanie tylko, kto tą czynność może wykonać. Sprawa nie jest prosta,
jak uznał Sąd Rejonowy w Tczewie i Sąd Wojewódzki w Gdańsku, bo nie dotyczyła
obniżenia murku na miedzy, tylko wkroczenia na nieruchomość dłużnika i
przestawiania mu ścian. Dostęp do prywatnych działek, ingerencja w technologię,
sposób remontu i w koncepcję architektoniczną, nie jest czymś constans. Tej
czynności budowlanej, egzekucji, nie zaprojektował precyzyjnie sąd, nie ujął
jednoznacznie w orzeczeniu, bo tego się nie da zdefiniować. To byłaby ingerencja w
uprawnienia i swobodne sfery twórcze.
Diametralnie inna sytuacja jest w postępowaniach egzekucyjnych ze sprawy I C
1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16). Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze I Wydział
Cywilny w wyroku z dnia 3 września 2008 roku określił jednoznacznie jaki tekst i

gdzie ma się ukazać. Sprecyzował go jednoznacznie. Nie zobowiązał dłużnika do
zamieszczenia
przeprosin
na
stronie
internetowej
http://grzegorzniedzwiecki.blog.onet.pl/ i strzelił sobie gola do własnej bramki. Wyklucza to bowiem,
uznanie czynności wymienionej w pkt. I wyroku jako czynność niezastępowalną, bo
nie uzależnia wierzyciela od wykonania tej czynności od wejścia na bloga Grzegorza
Niedźwieckiego. Nie uzależnia nawet otrzymania zadośćuczynienia od znania hasła
na bloga. Nie ma problemu co do konstrukcji tekstu „sądowych przeprosin”.
Czynność jest w pełni zastępowalna i ma tu zastosowanie art. 1049 k.p.c. (vide
uchwała SN – III CZP 23/06). Stosowanie reliktowego, nieskutecznego,
barbarzyńskiego art. 1050 k.p.c. jest nadużyciem prawa podmiotowego (art. 5 k.c.,
art. 6 k.p.c. oraz art. 2, 32 i 45 konstytucji, a także art. 14 EKPCz, czy art. 14
MPPOiP), jest uporczywym nękaniem Grzegorza Niedźwieckiego i stałą próbą
upokorzenia.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

*
Etyka zawodowa sędziów ["Krajowa Rada Sądownictwa" - numer 1 z 2010 r.]
Środki ochrony prawnej przysługujące stronie w razie przewlekłości w postępowaniu
cywilnym
*
Sąd nie miał i nie ma prawa nie tylko etycznego, ale i generalnie, prowadzić postępowania
egzekucyjnego (I Co 3259/08, I Co 441/16) na podstawie art. 1050 k.p.c., nawet na wniosek wierzyciela,
ponieważ przepis ten nie ma zastosowania do postanowień wyroku Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
z dnia 3 września 2008 r. w sprawie I C 1062/08. Tytułem wykonawczym wyroku było nakazanie
naprawienia szkody naruszenia dóbr osobistych wierzyciela, poprzez opublikowanie przeprosin
odpowiedniej treści w mediach publicznych. Przepis art. 1050 k.p.c. może być stosowany tylko
wówczas, jeżeli dłużnik ma wykonać czynność, której inna osoba wykonać za niego nie może, czyli w
przypadku jeśli nie ma możliwości wyboru sposobu egzekucji. Czynność określona w pkt. I wyroku I
C 1062/08 jest w pełni czynnością zastępowalną.
1. Istota
Do świadczeń niepieniężnych zaliczany jest przypadek nałożenia na dłużnika obowiązku wykonania
określonej czynności. Tytuł wykonawczy, będący podstawą egzekucji, może zobowiązywać dłużnika do
wykonania czynności różnego rodzaju. Z punktu widzenia stosowanych metod egzekucji możemy te
czynności podzielić na:
1) czynności, które bez uszczerbku dla wierzyciela mogą być wykonywane przez inną osobę (art. 1049
ustawy z 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego, Dz. u. Nr 43, poz. 296 z późn. zm. dalej k.p.c.) – tzw. czynności zastępowalne (zastępcze),
2) czynności, które ze względu na swoje szczególne cechy może wykonać tylko dłużnik (art. 1050
k.p.c.) – tzw. czynności niezastępowalne (niezastępcze) (M. Allerhand, Kodeks postępowania

cywilnego. Część II. Komentarz, Lwów 1933, s. 689).
Z uwagi na swoje właściwości, tylko w przypadku egzekucji wykonania czynności zastępowalnych
istnieje możliwość wykonania ich na koszt dłużnika, co oznacza, że faktycznie dłużnik tych czynności
nie wykona. Wykona je inny podmiot, a jedynie kosztami wykonania tej czynności przez inny podmiot
obciążony zostanie dłużnik.
Przykładowo czynności zastępowalne to:
a) prace w gospodarstwie rolnym,
b) wybudowanie domu,
c) wykonanie prac tynkarskich,
d) usunięcie skutków naruszenia dóbr osobistych, polegające na złożeniu przez dłużnika
oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia (uchwała SN z dnia 28 czerwca 2006 r., III
CZP 23/06, OSNC 2007, z. 1, poz. 11).
Dla uznania, że czynność jest zastępowalna nie jest konieczne, aby każda osoba mogła ja wykonać w
zastępstwie dłużnika. Wystarczy, aby znalazły się osoby, które będą mogły wykonać tę czynność z tym
samym skutkiem, co dłużnik (Z. Świeboda, Komentarz do Kodeksu postępowania cywilnego. Część
druga. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, Warszawa 2001, s. 426 - 427).
2. Upoważnienie do wykonania czynności zastępczej
Wierzyciel nie ma możliwości samodzielnego wykonania określonej czynności na koszt dłużnika, jeżeli
sąd nie udzieli mu takiego upoważnienia. W przypadku zobowiązania dłużnika do wykonania określonej
czynności już sam tytuł wykonawczy (wyrok, postanowienie czy ugoda zaopatrzona w klauzulę
wykonalności) może zawierać upoważnienie wierzyciela do wykonania czynności na koszt dłużnika w
sytuacji, gdy dłużnik tej czynności nie wykona. W doktrynie (poza postępowaniem egzekucyjnym)
wymienia się trzy rodzaje upoważnienia do dokonania czynności, przy czym kryterium rozróżniającym
jest podmiot, który udziela upoważnienia (K. Korzan, glosa do uchwały SN z dnia 22 kwietnia 1968 r., III
CZP 37/68, NP 1969, nr 9, s. 1445):
1) upoważnienie udzielone przez ustawodawcę – w sytuacji, gdy dłużnik nie spełnia świadczenia
oznaczonego co do gatunku, wierzyciel może bez wytaczania procesu nabyć na koszt dłużnika taką
sama ilość rzeczy tego samego gatunku (art. 479 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny,
Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm., dalej k.c.),
2) upoważnienie udzielone przez dłużnika na podstawie umowy z wierzycielem,
3) upoważnienie udzielane przez sąd w razie zwłoki dłużnika w wykonaniu zobowiązania czynienia (art.
480 § 1 k.c.).
W tym ostatnim przypadku nie ma potrzeby stosowania środka egzekucyjnego, przewidzianego w art.
1049 § 1 k.p.c., bowiem możliwość dokonania czynności na koszt dłużnika jest już przewidziana w
samym tytule wykonawczym. Natomiast zgodnie z art. 1049 § 1 k.p.c., jeżeli w samym tytule
egzekucyjnym nie postanowiono, że w razie niewykonania przez dłużnika w wyznaczonym
terminie czynności, którą może wykonać także inna osoba, wierzyciel będzie umocowany do
wykonania tej czynności na koszt dłużnika - sąd, w którego okręgu czynność ma być wykonana,
na wniosek wierzyciela wezwie dłużnika do jej wykonania w wyznaczonym terminie, a po
bezskutecznym upływie terminu udzieli wierzycielowi umocowania do wykonania czynności na
koszt dłużnika. Z uwagi na to, że wykonanie czynności na koszt dłużnika może nastąpić wyłącznie w
przypadku czynności zastępowalnych, nie można w tym trybie zrealizować czynności polegających na
świadczeniu rzeczy oznaczonych co do tożsamości (art. 1049 § 2 k.p.c.). Tego rodzaju rzeczy nie
można zastąpić innymi (np. nie można w miejsce namalowania konkretnego oryginalnego obrazu
nakazać namalowanie innego, ponieważ takie świadczenie straci znaczenie dla wierzyciela).

Podkreślić należy, że przepis art. 1049 k.p.c., przewidujący egzekucję przez wymuszenie od dłużnika
wykonania określonej czynności, ma na myśli wyłącznie wykonanie czynności (facere), a nie wydanie
(dare). Dłużnik w postępowaniu egzekucyjnym nie może się bronić zarzutem, że objęte tytułem
wykonawczym roszczenie nie istnieje, a w szczególności, że ono wygasło na skutek wykonania
świadczenia przez dłużnika. Tego rodzaju zarzut można podnieść tylko w drodze powództwa
przeciwegzekucyjnego z art. 840 § 1 pkt 2 k.p.c. (postanowienie SN z dnia 27 stycznia 1971 r., II CZ
16/71, OSNC 1971, z. 9, poz. 162).
Art. 1049 k.p.c. znajdzie zatem zastosowanie wyłącznie wtedy, gdy w tytule egzekucyjnym nie
postanowiono, iż w razie niewykonania przez dłużnika w wyznaczonym terminie określonej
czynności, wierzyciel będzie umocowany do wykonania tej czynności na koszt dłużnika (W.
Kowalski, glosa do uchwały SN z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06, PPE 2007, nr 4, s. 93).
Sytuacja prawna wierzyciela korzystającego z trybu z art. 1049 § 1 k.p.c. różni się zatem dość istotnie
od sytuacji wierzyciela, który uzyskał już w postępowaniu rozpoznawczym upoważnienie sądu do
wykonania czynności na koszt dłużnika. Każdy z tych trybów daje bowiem wierzycielowi innego rodzaju
korzyści, inne też stwarza niedogodności. Wybór trybu należy do wierzyciela, który podejmuje działania,
jakie uważa z jego punktu widzenia za najlepsze. Jeżeli jednak wierzyciel już w postępowaniu
rozpoznawczym uzyskał upoważnienie sądu do wykonania zastępczego, to już nie może korzystać z
trybu określonego w art. 1049 § 1 k.p.c. (F. Zedler, glosa do uchwały SN z dnia 10 maja 1989 r., III CZP
36/89, OSP 1990, z. 11-12, poz. 367).
http://www.podatki.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/wykonanie-czynnosci-na-koszt-dluznika
*
Przepis art. 1050 k.p.c. przewidujący egzekucję przez wymuszenie od dłużnika wykonania
określonej czynności, której inna osoba za niego wykonać nie może, dotyczy wyłącznie
czynności (facere), a nie wydania rzeczy (dare).
1. Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający
na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie
ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c.
Uchwała SN - III CZP 23/06
http://prawo.money.pl/orzecznictwo/sadnajwyzszy/uchwala;sn;izba;cywilna,ic,iii,czp,23,06,7353,orzeczenie.html
Sąd Najwyższy zważył, co następuje:
3. Zgodnie z art. 24 k.c., ten, czyje dobro zostało naruszone, może żądać m.in. aby osoba, która
dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, a w
szczególności, aby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. W
judykaturze oraz nauce prawa cywilnego przyjmuje się zgodnie, że treść oświadczenia może
obejmować przeproszenie lub wyrażenie ubolewania, przy czym przez formę oświadczenia zależną od okoliczności konkretnej sprawy - rozumie się sposób jego oznajmienia innym osobom
lub publicznego ogłoszenia, a więc udostępnienia większej grupie nieoznaczonych osób. Nie może
być wątpliwości, że unormowanie zawarte w art. 24 k.c. - stanowiące element szeroko rozumianej
ochrony dóbr osobistych - osłania przede wszystkim interes osoby dotkniętej naruszeniem. Fakt ten
nie może być obojętny przy rozstrzyganiu przedstawionego zagadnienia prawnego, zwłaszcza

współcześnie, wobec - obserwowanego także w judykaturze - zwiększonego zagrożenia dóbr
osobistych ze strony mass mediów oraz uczestników debaty publicznej, a także w związku z
rozprzężeniem dobrych obyczajów zarówno w życiu prywatnym, jak i publicznym.
Należy również pamiętać, że przyjęty w kodeksie postępowania cywilnego przetransponowany z kodeksu postępowania cywilnego z 1930 r., a wcześniej z prawa
niemieckiego - model egzekucji świadczeń niepieniężnych, oparty na przymuszaniu dłużnika
do spełniania nakazanego świadczenia przez nakładanie grzywien (art. 1050 i nast. k.p.c.),
uważany jest powszechnie za najmniej efektywny spośród rozwiązań stosowanych w innych
państwach europejskich. Praktyka sądowa to potwierdza. Niska, niemal symboliczna stawka
grzywny (tysiąc zł), oraz stosunkowo niewysoka ogólna suma grzywien w tej samej sprawie (sto
tysięcy zł), a także inne ograniczenia, powodują, że egzekucja okazuje się nieskuteczna, na
czym cierpi nie tylko wierzyciel, ale także autorytet państwa (władzy sądowniczej). Sąd
Okręgowy trafnie dostrzegł, kierując się zapewne własnym doświadczeniem orzeczniczym, że
niejednokrotnie sprawca naruszenia woli uiszczać niewysokie grzywny niż wykonać wyrok. Co
więcej, ustanowienie górnej, ogólnej sumy grzywien w jednej sprawie oznacza, że uiszczenie jej
przez dłużnika praktycznie zwalnia go z odpowiedzialności, a poszkodowanego pozbawia należnej
mu - również z mocy Konstytucji - ochrony dóbr osobistych.
Z tych przyczyn, uwzględniając także odniesienia historyczne i prawnoporównawcze (por. art. 56 i
57 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości, jedn. tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz.
117 ze zm., art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych, Dz.U. Nr 5, poz.
17 ze zm., art. 18 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jedn.
tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm., oraz art. 4310 k.c.), należy krytycznie podejść do
dominującego dotychczas - choć nie bez wyjątków - poglądu, że egzekucja orzeczonego wyrokiem
obowiązku dłużnika usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych wierzyciela, polegającego na
opublikowaniu odpowiedniej treści oświadczenia (przeprosin lub ubolewania), toczy się - jako
czynność tzw. niezastępowalna - na podstawie art. 1050 k.p.c.
U podłoża twierdzenia, że czynność, o której mowa, jest ,,niezastępowalna", leży jej bezwzględnie
osobisty charakter; zachowanie polegające na złożeniu przeprosin lub wyrażeniu ubolewania jest
ściśle związane ze stanem emocjonalnym dłużnika i jego uczuciami, zazwyczaj uczuciem żalu i
współczucia. Z punktu widzenia psychologii teza ta ma charakter niepodważalny, w aspekcie
jurydycznym traci jednak swą doniosłość, gdyż z punktu widzenia prawnego istotą przeprosin
(wyrażenia ubolewania) jest w omawianym wypadku przede wszystkim skorygowanie obrazu osoby
dotkniętej naruszeniem dobra osobistego - najczęściej czci lub dobrego imienia - w oczach opinii
publicznej lub innych osób. Głównym celem osoby dotkniętej naruszeniem nie jest wywołanie
u naruszyciela odruchów ekspiacji, lecz to, aby informacja o korzystnym dla niej wyroku
dotarła do jak najszerszego kręgu osób, które - na podstawie zachowań dłużnika uznanych
przez sąd za naruszające dobra osobiste - mogły ukształtować sobie fałszywy wizerunek
pokrzywdzonego. Mówiąc inaczej, podstawowym celem prawnym wiązanym z aktem
przeproszenia (ubolewania) jest zniweczenie skutków dokonanego naruszenia, a nie
uzyskanie satysfakcji, co w drodze przymusu sądowego lub egzekucyjnego i tak przeważnie
nie jest możliwe.

O tym, że akt przeproszenia (ubolewania) odrywa się od emocji i uczuć dłużnika świadczy również
fakt, że sam tekst - słowa, których ma użyć dłużnik - jest narzucany przez sąd w sentencji
orzeczenia. Oczekiwanie, że zmuszenie naruszyciela, pod rygorem egzekucji, do odpowiedniego
zachowania wywoła w nim pozytywną reakcję afektywną jest bezzasadne. Należy przy tym
pamiętać, że jeżeli sprawca naruszenia dojdzie - pod wpływem przeprowadzonego postępowania,
wydanego wyroku oraz uzasadnienia - do przekonania, iż pokrzywdzonemu należy się
zadośćuczynienie, to rozstrzygany problem egzekucyjny w ogóle nie powstanie. Jeżeli natomiast
dłużnik, pod groźbą grzywny, zdecyduje się wypowiedzieć (oznajmić) nakazane wyrazy, to i tak nie
sposób zakładać, że tym samym dochodzi do rzeczywistych, emocjonalnie motywowanych
przeprosin, a nie tylko do formalnego aktu publikacji oświadczenia obejmującego ich treść. Mimo to
- z punktu widzenia prawa procesowego - wyrok traktuje się jako wykonany, co zapewne wynika
również z faktu, że prawo nie może swoimi sankcjami wnikać tak daleko w psychikę
człowieka, aby zmuszać go do określonych uczuć lub przeżyć. Aktualne staje się zatem
pytanie, czy w sytuacji, w której instytucja ,,sądowych przeprosin" stanowi w istocie fikcję i ma
charakter pozorny, rzeczywiście doniosłe znaczenie zachowuje fakt, kto dokonuje (zleca)
ogłoszenia przeprosin o zadanej z góry treści. Nie wnikając w sporną w piśmiennictwie i
niełatwą do jednoznacznego rozstrzygnięcia kwestię, czy wyrok nakazujący złożenie
przeprosin zastępuje oświadczenie woli na zasadach określonych w art. 1047 k.p.c., na
postawione pytanie należy odpowiedzieć przecząco; skoro wykonanie wyroku pod
przymusem nie oznacza prawdziwych przeprosin (wyrazów ubolewania), lecz jedynie
opublikowanie jego treści, to omawiana czynność jest niewątpliwie czynnością
,,zastępowalną".
Na rzecz takiego stanowiska przemawia dodatkowy argument, a mianowicie to, że do uznania
konkretnej czynności za ,,zastępowalną" w rozumieniu prawa procesowego (art. 1049 k.p.c.) nie
jest konieczne, aby możliwe było dokonanie jej przez osobę inną niż dłużnik. Z semantycznego
punktu widzenia, przyjęte w orzecznictwie i piśmiennictwie określenie ,,czynność niezastępowalna"
sugeruje, że chodzi raczej o czynność, której nie da się zastąpić jakąś inną czynnością, a nie o
taką, którą może wykonać tylko dłużnik. Ujmując rzecz w ten sposób, miarodajnym kryterium dla
oceny, czy nakazana wyrokiem czynność jest ,,zastępowalna", staje się prawny, a niekiedy także
gospodarczy interes wierzyciela.
W rozważanej sytuacji interes pokrzywdzonego na ogół przemawia za tym, żeby ogłoszenie o
treści wyroku uznać za czynność ,,zastępowalną"; chodzi o to, żeby ukazało się ono jak
najszybciej i stanowiło surogat oświadczenia złożonego przez samego naruszyciela. Innymi
słowy, nawet przy przyjęciu, że czynność nakazana wyrokiem może być wykonana tylko
przez egzekwowanego dłużnika, to skoro z perspektywy interesów wierzyciela istnieje
możliwość dokonania przez inną osobę czynności zbliżonej (o tym samym skutku), a
zarazem czyniącej zadość jego oczekiwaniom, możliwość taką należy dopuścić (por. także
art. 479 i 480 k.c.).
Zresztą już w wyroku z dnia 6 października 1972 r., I CR 274/72 (nie publ.) Sąd Najwyższy
wyraźnie zezwolił wierzycielowi na dokonanie wprawdzie zbliżonej, ale niewątpliwie innej czynności
niż nakazana bezpośrednio pozwanemu, o ile bowiem pozwany został zobowiązany do listownego
przeproszenia powoda, o tyle powoda upoważniono - na wypadek niewykonania czynności przez

pozwanego - do opublikowania ogłoszenia zawierającego jedynie komunikat o zobowiązaniu
pozwanego do przeprosin. Stanowisko to, jakkolwiek powstałe na gruncie prawa materialnego, a
nie postępowania egzekucyjnego, rzutuje jednak na ocenę atrybutu ,,zastępowalności" pewnych
zachowań dla potrzeb samej egzekucji.
W końcu nie można zapominać, że art. 1050 k.p.c., dopuszczający stosowanie przymusu
osobistego (bezpośredniego), jest we współczesnym systemie prawa egzekucyjnego
reliktem. W związku z tym w każdej sytuacji, w której jest to możliwe, a szczególnie wtedy,
gdy żąda tego wierzyciel, należy z tego sposobu egzekucji rezygnować. Wykładnia
przepisów o egzekucji świadczeń niepieniężnych powinna zatem zmierzać w kierunku art.
1047 i 1049 k.p.c., zawierających bardziej nowoczesne rozwiązania; korzystanie z art. 1050
k.p.c. należy zastrzec szczególnym wypadkom i traktować jako ostateczność.
Tylko na marginesie, w celu uczynienia egzekucji bardziej elastyczną oraz uniknięcia powstających
w jej toku trudności, należy rozważyć wprowadzenie do orzecznictwa praktyki polegającej na tym,
aby sąd - wyrokując na podstawie art. 24 k.c. i zobowiązując pozwanego do złożenia stosownego
oświadczenia - wskazywał jednocześnie, oczywiście na wniosek powoda, czynność, którą ten może
przedsięwziąć na wypadek niewykonania wyroku przez zobowiązanego. Z tych względów podjęto
uchwałę, rozstrzygającą zagadnienie prawne przedstawione w pkt 1.
4. Rozważania nad drugim zagadnieniem prawnym przedstawionym przez Sąd Okręgowy należy
rozpocząć od stwierdzenia, że zasada dyspozycyjności, stanowiąca atrybut autonomii praw
prywatnych, jest jednym z fundamentów demokratycznego procesu cywilnego. Nie ma wątpliwości,
że dotyczy ona także postępowania egzekucyjnego (art. 321 w związku z art. 13 § 2 k.p.c.), zatem
odpowiedź na pytanie, czy sąd jako organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela co do
sposobu egzekucji, musi być twierdząca. Na taką odpowiedź wskazują także pośrednio przepisy
części trzeciej kodeksu postępowania cywilnego, a wśród nich art. 797, 799 oraz - a contrario - art.
1081 § 1.
Ze względu jednak na okoliczności, w których doszło do przedstawienia zagadnienia
prawnego, rozważyć należy, czy związanie, o którym mowa, nie doznaje ograniczeń w
wypadku egzekucji świadczeń niepieniężnych. Wątpliwości powstają dlatego, że w tym
wypadku wierzyciel nie ma możliwości wyboru sposobu egzekucji, w odniesieniu bowiem do
konkretnego świadczenia w zasadzie zawsze właściwy jest tylko jeden sposób egzekucji i on
powinien zostać wskazany we wniosku (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20
grudnia 1988 r., III CRN 429/88, OSNCP 1991, nr 1, poz. 11).
Odnosząc się do tych wątpliwości należy przede wszystkim stwierdzić, że żaden przepis kodeksu
postępowania cywilnego nie pozwala na różnicowanie egzekucji świadczeń pieniężnych i
niepieniężnych w zakresie związania sądu (organu egzekucyjnego) wskazanym sposobem
egzekucji. W szczególności mają tu zastosowanie przepisy art. 797 oraz 321 w związku z art. 13 §
2 k.p.c.; w każdym wypadku o sposobie prowadzenia egzekucji decyduje wierzyciel i on ponosi
skutki tego wyboru.

Należy także podnieść, że prezentowany niekiedy pogląd dopuszczający stosowanie z urzędu
właściwego - według organu egzekucyjnego - sposobu egzekucji prowadziłby do częściowego
obezwładnienia art. 797 k.p.c., w zakresie, w którym odnosi się on do egzekucji świadczeń
niepieniężnych. Konieczność wskazywania sposobu egzekucji pod rygorem zwrotu wniosku - jeżeli
organ egzekucyjny nie jest nim związany - nie miałoby sensu.
Warto w tym miejscu zwrócić również uwagę na strukturalne podobieństwo pomiędzy
postępowaniem egzekucyjnym i zabezpieczającym. W pierwszej fazie postępowania
egzekucyjnego organ egzekucyjny, po zbadaniu przesłanek procesowych, rozstrzyga o zasadności
wniosku o wszczęcie egzekucji, podobnie jak sąd orzeka o zasadności wniosku o zabezpieczenie.
Dokonując tej oceny, organ egzekucyjny jest związany wnioskiem także w zakresie wskazanego w
nim sposobu egzekucji, tak samo jak sąd orzekający o wniosku o zabezpieczenie roszczenia
związany jest sposobem zabezpieczenia wskazanym przez uprawnionego (art. 738 w związku z art.
736 § 1 pkt 1 k.p.c.). Tak więc zarówno o sposobie egzekucji, jak i sposobie zabezpieczenia
decyduje wyłącznie wierzyciel (uprawniony).
Nie można w końcu pomijać, wskazanej już na wstępie, zasady dyspozycyjności, uzupełnianej
zasadą kontradyktoryjności, zwłaszcza że od kilkunastu lat elementy tych zasad umacniane są
zarówno w unormowaniach kodeksu postępowania cywilnego, jak i w orzecznictwie Sądu
Najwyższego (por. np. uzasadnienia uchwał z dnia 17 lutego 2004 r., III CZP 115/03, OSNC 2005,
nr 5, poz. 77 oraz z dnia 17 czerwca 2005 r., III CZP 26/05, OSNC 2006, nr 4, poz. 63). Przyjęcie,
że sąd (organ egzekucyjny) nie jest związany wnioskiem co do sposobu egzekucji, stałoby w
opozycji do tych zasad i dokonujących się przemian. W konsekwencji należy uznać, że granice
działania organu egzekucyjnego wyznaczane są treścią tytułu wykonawczego oraz
wybranym przez wierzyciela sposobem egzekucji. W ten sposób materializuje się roszczenie
egzekucyjne, wiążące sąd, podobnie jak roszczenie procesowe, którego jest refleksem. Z
tych względów podjęto uchwałę rozstrzygającą zagadnienie sformułowane w pkt 2. Jest
jasne, że treść podjętej uchwały czyni zbędnym rozstrzyganie przedstawionej przez Sąd
Okręgowy kwestii, czy sąd jako organ egzekucyjny powinien w rozpoznawanej sprawie
wniosek oddalić, czy zastosować sposób egzekucji uznany przez niego za prawidłowy.
„związanie, o którym mowa, nie doznaje ograniczeń w wypadku egzekucji świadczeń niepieniężnych.
Wątpliwości powstają dlatego, że w tym wypadku wierzyciel nie ma możliwości wyboru sposobu
egzekucji, w odniesieniu bowiem do konkretnego świadczenia w zasadzie zawsze właściwy jest
tylko jeden sposób egzekucji i on powinien zostać wskazany we wniosku (por. postanowienie Sądu
Najwyższego z dnia 20 grudnia 1988 r., III CRN 429/88, OSNCP 1991, nr 1, poz. 11).” – patrz pkt. 1
uchwały:
3. Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez
dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na
podstawie art. 1049 k.p.c.
Egzekucja sądowa roszczenia o usunięcie skutków naruszenia dóbr osobistych poprzez
złożenie oświadczenia w odpowiedniej treści i formie

„Sąd rozgrzany nie bywa. Fajnie byłoby gdyby i to wszyscy zrozumieli i wiedzieli. Ale
zmęczony – po 10 sprawach bywam”.
„Sąd orzeka w oparciu o trzy rzeczy: dowody, przepisy i sumienie. Zrozumienie
tego jest kluczem”.
Wojciech Łączewski

Sędzia powinien być powściągliwy
http://naszdziennik.pl/polska-kraj/134275,sedzia-powinien-byc-powsciagliwy.html

*
Stosowanie przez wierzyciela argumentu, że nie chce wykonać czynności wyroku metodą
zastępowalną, bo nie ma gwarancji, że otrzyma zwrot pieniędzy od dłużnika jest nielogiczny,
bezpodstawny i niezasadny. Jest na złość babci odmrażaniem sobie uszu. Jest niszczeniem państwa
polskiego, siebie, dłużnika, podważaniem autorytetu władzy sądowniczej, brakiem faktycznej woli
otrzymania zadośćuczynienia, zniweczenia skutków dokonanego naruszenia. Jest obstrukcją. Jest
uporczywym nękaniem dłużnika. Jest drogą bezsensowną, irracjonalną i nieprawdziwą. Wierzyciel,
który w postępowaniu sądowym otrzymał upoważnienie do wykonania czynności na koszt dłużnika,
może żądać przyznania mu przez sąd sumy potrzebnej do wykonania tej czynności. Tak uznał Sąd
Najwyższy w uchwale z 17 lutego 2016 r., III CZP 106/15. Wierzyciel, który w postępowaniu
sądowym otrzymał upoważnienie do wykonania czynności na koszt dłużnika, może – na
podstawie art. 1049 § 1 zd. 2 KPC – żądać przyznania mu przez sąd sumy potrzebnej do
wykonania tej czynności – wynika z uchwały Sądu Najwyższego.
http://www.rp.pl/Firma/310079990-Wierzytelnosci-SN-o-tym-kto-ponosi-koszt-wykonaniazastepczego.html#ap-2

*
Ja bym się poważnie zastanowił na miejscu zarządu Firmy Motoryzacyjnej „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej
Górze, czy nie czas najwyższy zerwać współpracę z nieprofesjonalnymi radcami prawnymi Kubacki &
Kubacki, którzy od samego początku wpuszczają w maliny dobrze prosperującą firmę. Nie wiem jak oni
aplikację robili. Najpierw nie wiedzieli, że zniesławienie (pomówienie) nie jest ścigane z oskarżenia
publicznego tylko prywatnego i składali pierwotne doniesienie do prokuratury, później wpuścili w maliny

Mieczysława Ligęzę przekierowując sprawę karną do sądu cywilnego na naruszenie dóbr osobistych z
myślą o większych pieniądzach, zamiast zadowolić się otrzymaniem nawiązki w trybie art. 212 § 3 k.k.
Oczywiście tej mniejszej nawiązki też by nie otrzymali, bo wówczas na pewno złożyłbym apelację.
Jelenia Góra, dnia 4 czerwca 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19.

*
Zobowiązanie pozwanego Grzegorza Niedźwieckiego do zamieszczenia na stronie
internetowej http://www.jelonka.com/ w terminie 14 dni od uprawomocnienia się
wyroku oraz w tygodniku „Nowiny Jeleniogórskie” i tygodniku „Jelonka.com” w
terminie 1 miesiąca od uprawomocnienia się wyroku przeprosin następującej treści
„Przepraszam FM „Ligęza” Spółka z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze za to, że w
umieszczonej na stronach serwisu internetowego http://www.jelonka.com/ oraz na
prowadzonym
przez
pozwanego
blogu
internetowym
http://grzegorzniedzwiecki.blog.onet.pl/ z dnia 23 lutego 2007r w notatce zatytułowanej „Nie
kupujcie auta u Ligęzy” zawarłem całkowicie nieprawdziwe informacje, które w
rzeczywistości nie miały pokrycia ze stanem faktycznym w sprawie i nie było
potwierdzone jakimikolwiek dokumentami” – nie jest czynnością niezastępowalną.
Nie jest to czynność wymieniona w katalogu czynności niezastępowanych, której
inna osoba wykonać za dłużnika nie może, w przypadku braku jego woli, i nie ma tu
zastosowania art. 1050 k.p.c., a już na pewno nie dożywotnio.
W tytule egzekucyjnym Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze I C 1062/08 z dnia 3
września 2008 r. nie postanowiono, że w razie niewykonania przez dłużnika w
wyznaczonym terminie czynności, którą może wykonać także inna osoba, wierzyciel
będzie umocowany do wykonania tej czynności na koszt dłużnika – sąd zatem, w
którego okręgu czynność ma być wykonana, na wniosek wierzyciela ma obowiązek w
trybie art. 1049 k.p.c. wzywać dłużnika do jej wykonania w wyznaczonym terminie, a
po bezskutecznym upływie terminu udzielić wierzycielowi umocowania do wykonania
czynności na koszt dłużnika.
Terminy 14 dni od uprawomocnienia się wyroku i 1 miesiąca od uprawomocnienia się
wyroku minęły osiem lat i osiem miesięcy temu. Nieprawdopodobna przewlekłość,
represje, nie udzielenie w tym temacie odpowiedzi publicznej przez Prezesa Sadu
Okręgowego w Jeleniej Górze i uporczywe nękanie nadal trwa.
Tak wyglądają zasady współżycia społecznego w demokratycznym państwie prawa.
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/
Jelenia Góra, dnia 4 czerwca 2017 r.

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

*
Obstrukcja Ligęzy
Obstrukcja Ligęzy2
Obstrukcja Ligęzy3
Ostatnie ostrzeżenie
Poszanowanie prawa, faktów, prawdy materialnej i zasad współżycia społecznego
obowiązuje, a przynajmniej powinno obowiązywać wszystkie strony, sędziów nie
wyłączając. Mają państwo dowód cyfrowy zamieszczenia w dniu 23 lutego 2007 roku
na stronie i internetowej http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/ artykułu „Nie
kupujcie auta u Ligęzy” zniesławiającego FM „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze?
Dopóki go nie przedstawicie wzywanie mnie do zamieszczenia przeprosin będzie
zmuszaniem mnie do poświadczenia nieprawdy. Wyrok z dnia 6 maja 2008 r. w
sprawie II K 467/07 to fałsz intelektualny dokonany w oparciu o fałsz materialny.
Zapadł z rażącą obrazą przepisów prawa materialnego art. 1 § 1 k.k. Jeśli macie na
ten temat inne zdanie to chętnie spotkam się w sądzie, tym razem nie
uprawomocnicie bubla nawet niskim, usypiającym wyrokiem. Uczeń pierwszej klasy
szkoły podstawowej w piętnaście minut oceni rzeczowo k. 8 akt sprawy II K 467/07.
Niestety sprawą do tej pory zajmowali się inteligentni inaczej.
Do pierdół o demokratycznym państwie prawnym, urzeczywistniającym zasady
sprawiedliwości społecznej nie będę się odnosił. To jest państwo stalinowskie.
Obstrukcję stosują radcy prawni FM Ligęza i pseudo filantrop, materialista
Mieczysław Ligęza oraz sędziowie odwrotnie spełniający swoją rolę. Taka jest moja
ocena.
W sytuacji nieskuteczności stosowania RELIKTOWEGO przepisu (vide uchwała SN)
art. 1050 k.p.c., sąd ma obowiązek zastosować przepis art. 1049 k.p.c.
Art. 1049 k.p.c. zawiera uregulowanie dotyczące jednego z rodzajów egzekucji
świadczeń niepieniężnych, czyli tzw. egzekucji czynności zastępowalnych. Powołany
przepis umożliwia przymusowe wykonanie czynności przez inne osoby, gdy dłużnik
uchyla się od spełnienia swojego obowiązku. Przepis art. 1049 k.p.c. ma
zastosowanie, gdy w tytule egzekucyjnym nie wskazano, że jeśli dłużnik nie wykona
danej czynności w wyznaczonym terminie istnieje możliwość jej wykonania przez

inną osobę. W takim przypadku sąd, na wniosek wierzyciela w pierwszym etapie
postępowania wezwie dłużnika do wykonania konkretnej czynności i wyznaczy mu w
tym celu stosowny termin. W drugim etapie tego postępowania, tj. po bezskutecznym
upływie wyznaczonego terminu, sąd wyda upoważnienie dla wierzyciela do
wykonania tej czynności na koszt dłużnika. Wierzyciel może zażądać, aby sąd
przyznał mu odpowiednią sumę pieniężną, potrzebną do wykonania czynności.
Wniosek wierzyciela o wykonanie czynności zastępowalnej będzie mógł być przez
sąd uwzględniony, gdy z tytułu egzekucyjnego wynika, że czynność jest
zastępowalna oraz na czym ta czynność konkretnie ma polegać. Są to wymagania
konieczne, aby sąd w którego okręgu czynność ma być wykonana, na wniosek
wierzyciela mógł wezwać dłużnika do jej wykonania, a w razie braku jej wykonania w
wyznaczonym terminie udzielił wierzycielowi umocowania do wykonania tej
czynności na koszt dłużnika. Postanowienie sądu w przedmiotowej sprawie
wydawane jest na posiedzeniu niejawnym i przysługuje na nie zażalenie. W praktyce
z tego rodzaju postępowaniem można się spotkać w sprawach o naruszenie dóbr
osobistych, gdy z orzeczenia sądu wynika obowiązek dłużnika do złożenia
oświadczenia o określonej treści (np. w formie ogłoszenia prasowego), a dłużnik nie
chce dobrowolnie opublikować takiego ogłoszenia.
Nie macie realnej woli otrzymania zadośćuczynienia, bo w innym przypadku już
dawno byście osiągnęli efekt finalny. I nie świrujcie o bojaźni nie otrzymania zwrotu
niespełna 500 zł, w sytuacji kiedy popłynęliście już kilkanaście tysięcy złotych. A
popłyniecie jeszcze więcej, jeśli będziecie mnie uporczywie nękać, bo (nie licząc
pozwu) zapłacicie przynajmniej po 100 zł (kosztów sądowych i zastępstwa
procesowego) za każdy wniosek. Nieskuteczny. Czytelnik nie wie, kto zapłacił,
dowiedziałby się, że Niedźwiecki przeprasza. Nie chcecie tego.
No to spróbujcie ćwiczyć bis In idem. Może układy macie i w Strasburgu.








Siedem razy nakładano grzywny na Grzegorza Niedźwieckiego o łącznej
wysokości 27.100 zł.
Siedem razy stawiano na baczność Komornika Sądowego przy Sądzie
Rejonowym w Jeleniej Górze nakazem wykonania aresztu Grzegorza
Niedźwieckiego.
Siedem razy zarządzono Komendzie Miejskiej Policji nakaz przymusowego
doprowadzenia Grzegorza Niedźwieckiego do Aresztu Śledczego w Jeleniej
Górze.
Siedem razy nakazano Dyrektorowi Aresztu Śledczego przyjęcie Grzegorza
Niedźwieckiego do izolacji na 180 dni.

Grzywny podlegają dobrowolnej wpłacie przez dłużnika, a areszt jest uzależniony od
uiszczenia zaliczki przez wierzyciela i wyżywienie przez cały okres aresztu dłużnika
(art. 1056 § 3 k.p.c.). Wierzyciel nie zapłaci zaliczki, bo nie ma gwarancji, że dłużnik

mu zwróci pieniądze, a jak zapłaci to dłużnik pewnie odsiedzi lub może oświadczy,
że wykona zobowiązanie wyroku i sąd natychmiast go zwolni. Wierzyciel musi za
każdy wniosek dokonywać opłat sądowych 40 zł + przynajmniej 60 zł kosztów
zastępstwa procesowego. To nie ma nic wspólnego z demokracją i z przyzwoitością.

Tak się codziennie perfidnie niszczy budżet państwa (art. 296 § 3 k.k.) i eksterminuje
obywateli (art. 246 k.k.). Ze zwykłej złośliwości (art. 231 k.k.), dla przekory. Skąd my
to znamy…

To prezent na dzień dziecka

Jelenia Góra, dnia 1 czerwca 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

*
Komunikaty wystosowane między innymi do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu w
dniach 31.05 – 1.06

Prawo karne czynu
Polskie prawo karne jest prawem karnym czynu(1), a nie domniemań – jak uznali
dowolnie w postanowieniu II AKz 271/15 Sędziowie Sądu Apelacyjnego we
Wrocławiu ignorując propter nova; tak więc tylko czyn może być podstawą
odpowiedzialności, a jego brak wyklucza konieczność zastanawiania się nad innymi
warunkami ponoszenia odpowiedzialności karnej.
http://arche1.warylewski.com.pl/czyn.htm
Art. 1. Warunki odpowiedzialności karnej
Dz.U.2016.0.1137 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
§ 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą
kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.
§ 2. Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma.
§ 3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można mu przypisać
winy w czasie czynu.
Tadziu,
a gdzie w tym wszystkim są fakty, prawda obiektywna, etyka sędziowska, zwykła
przyzwoitość i zasady współżycia społecznego? Gdzie w tym wszystkim jest rzetelne i
właściwe prawo? Gdzie w tym wszystkim jest człowieczeństwo? Dziesięć lat barbarzyńsko
analizują tą jedną kartkę papieru. Są tak cynicznie bezczelni, bo działają w zorganizowanej
grupie przestępczej. Znajdzie się na to prokurator.

Szanowni sędziowie kłamią i odwrotnie spełniają swoją rolę. Orzekają dowolnie,
subiektywnie i umyślnie represjonują ludzi. Nikt, nigdy, rzeczowo nie badał tej
kuriozalnej sprawy. Nikt, nigdy, rzeczowo nie odniósł się do braków formalnych aktu
oskarżenia z dnia 31 maja 2007 r. i do braku dowodu cyfrowego świadczącego o
zaistniałym zdarzeniu z art. 212 § 2 k.k. oraz do sentencji orzeczenia I C 1062/08 i
logiki czynności niezastępowalnej. To są stalinowskie zbrodnie „niezawisłych”
stróżów prawa.
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/

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

Tych przestępstw się tu (na bazie wyroku bez przyczyny II K 467/07 i sfingowanego procesu
I C 1062/08) dopuszczacie i będą ciążyć na was te zarzuty tak długo, jak długo nie
wyprostujecie zbrodni pokroju Josefa Fritzl.

https://www.arslege.pl/naduzycie-uprawnien-przez-funkcjonariusza/k1/a266/
https://www.arslege.pl/falszerstwo-dokumentu/k1/a310/
https://www.arslege.pl/falszerstwo-intelektualne/k1/a311/
https://www.arslege.pl/uzycie-poswiadczenia-nieprawdy/k1/a313/
https://www.arslege.pl/zatajanie-dowodow-niewinnosci/k1/a271/
https://www.arslege.pl/poplecznictwo/k1/a274/
https://www.arslege.pl/uporczywe-nekanie-stalking/k1/a39333/
https://www.arslege.pl/znecanie-sie-funkcjonariusza-w-celu-uzyskaniaoswiadczenia/k1/a281/
https://www.arslege.pl/zmuszanie-do-okreslonego-zachowania-zaniechania-lubznoszenia/k1/a224/
https://www.arslege.pl/znecanie-sie/k1/a243/
https://www.arslege.pl/ciezki-uszczerbek-na-zdrowiu/k1/a186/
https://www.arslege.pl/inne-uszkodzenie-ciala-sredni-i-lekki-uszczerbek-na-zdrowiu/k1/a187/
https://www.arslege.pl/narazenie-na-niebezpieczenstwo/k1/a191/
https://www.arslege.pl/nieudzielenie-pomocy/k1/a193/
https://www.arslege.pl/pozbawienie-czlowieka-wolnosci/k1/a222/
https://www.arslege.pl/wyrzadzenie-szkody-w-obrocie-gospodarczym/k1/a336/

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

*
Tadziu,
a gdzie w tym wszystkim są fakty, prawda obiektywna, etyka sędziowska, zwykła
przyzwoitość i zasady współżycia społecznego? Gdzie w tym wszystkim jest rzetelne
i właściwe prawo? Gdzie w tym wszystkim jest człowieczeństwo? Dziesięć lat
barbarzyńsko analizują tą jedną kartkę papieru. Są tak cynicznie bezczelni, bo
działają w zorganizowanej grupie przestępczej. Znajdzie się na to prokurator.
*

GRZEŚ ,
jaki prawnik ci to napisał???
CZY tak sam z siebie zacząłeś lepiej myśleć .
JA osobiście byłbym dołączył jeszcze art. 417 kpc - jako wykreślony i zastąpiony - HA,
HA, HA
patrz wyrok TK sygn. SK 77/06 z 1.04.2008r. - sędzia Wojciech HAMERLIŃSKI- w
składzie.

, jako bardziej "szerszy" i lepiej oceniony przez SN- w LICZNYCH UCHWAŁACH.
KTÓRE możesz wyczytać w siedzibie SO w JELENIEJ GÓRZE , biblioteka-czytelnia
prawna z dostępem do komputera na ostatnim piętrze budynku.
OCZYWIŚCIE błędnie oceniasz , że orzeczenie wydano niezgodnie z prawem .
[2] Art. 4241b. Odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie orzeczenia
niezgodnego z prawem
W polskich sądach nie ma wyroków niezgodnych z prawem i o to zadbały tabuny
KODYFIKATORÓW.
Przecież mogłeś WZNOWIĆ sprawę z art. 379 kpc, a nie wznowiłeś. CZYLI
ZANIEDBAŁEŚ .
Sędzia - sąd CZYSTY ,
jak pupa niemowlęcia - przepraszam szanowne uszy, pardon, OCZY pani prof.
MAŁGORZATY GERSDORF.
W twoim WNIOSKU brakuje mi szczególnej kwestii, WYKLUCZENIA z ORZEKANIA
wszystkich SĘDZIÓW SR+SO w JELENIEJ GÓRZE.
CO można było b.prosto załatwić, adresując pozew do Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu,
ale przekazując do BIURA PODAWCZEGO w SO JELENIA GÓRA .
I skutkować, że SA-WROCŁAW przekaże pozew do rozpoznania , dla przykładu , w SO w
LEGNICY, czy w WAŁBRZYCHU , wyręczając w tym SN , jak w art. 44/45 kpc. .
MUSIAŁBYŚ JESZCZE UDOWODNIĆ przed SĄDEM właściwym , że w dacie wyrok
TK sygn. SK 77/06 z 1.04.2008r.

i cztery lat później nie znałeś tego orzeczenia TK;;; KTÓRE PRZESŁAŁEM CI
NIEDAWNO;;; aby skutecznie wnieść wniosek o wznowienie cywilne źle orzeczonego
wyroku.
OBOK zwykłej procedury apelacyjnej , jak zezwala art. 176.1 K. RP, a której niedopełniłeś z
racji BRAKU WIEDZY o wyrokowaniu, braku WYROKU i jego uzasadnienia, braku
pouczenia o przysługujących procedurach odwoławczych. I to nie tylko w procedurze apelacji
, ale również procedurach INNYCH- wznowieniowych, jak obecnie, po ujawnieniu wyroku
TK wyrok TK sygn. SK 77/06 z 1.04.2008r.

post scriptum :::
ART. 424 art. kpc stanowi, że " ... chyba , że jest możliwa zmiana lub uchylenie orzeczenia
w drodze innych przysługujących stronie środków prawnych".

CO dotyczy specyficznego lenistwa

RPO+PG

, z art. 424 kpc ,

pracowitych inaczej.
I do dnia dzisiejszego nie udzielono kwalifikowanej odpowiedzi obu organów władzy
publicznej w osobach RPO +/i PROKURATOR GENERALNY- pracowici inaczej.

DODATKOWY CYMES TKWI W TYM,
że pisma z RPO+PG nie są podpisane przez osoby sprawujące te urzędy, bądź nie są
sygnowane FAKSYMILKAMI tych osób, co utrudnia - " uniemożliwia "
ZGŁOSZENIE wniosku do Trybunału w STRASBURGU;;; a tam nawet 20 tys.
odszkodowania x 2 = 40 tys.

ART. 408 KPC i w porównaniu z art. 424 przypis 6 par 1 kpc

Art. 4246. Tryb wniesienia skargi
Dz.U.2016.0.1822 t.j. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
§ 1. Skargę wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwóch lat od dnia
jego uprawomocnienia się.

2 LATA, 5 LAT , 1 ROK, 7DNI, 3 MIESIĄCE, 3 LATA 1 MIESIĄC , 14 DNI , 3 DNI,
pardon, 10 lat z prawa pracy

itd

PIECZONKA TADEUSZ - 724866256
/…/
Dnia Poniedziałek, 29 Maja 2017 21:26 Grzegorz Niedźwiecki <lew1@poczta.fm> napisał(a)
Jelenia Góra, dnia ……….. 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki
Ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Skarb Państwa
Okręgowy

-

Sąd

w Jeleniej Górze

Wniosek
o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie orzeczenia
niezgodnego z prawem
Na podstawie art. 4211b k.p.c. w zw. z art. 379 pkt. 5) k.p.c. wnoszę o:
1. odszkodowanie w wysokości 60 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)
z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie wyroku Sądu Okręgowego w
Jeleniej Górze Wydział I Cywilny z dnia 3 września 2008 r. w sprawie I C
1062/08 niezgodnego z prawem.
2. obciążenie kosztami postępowania Skarb Państwa.

Uzasadnienie
Bezprawne było wydanie przy drzwiach zamkniętych przez Sędzię Sądu
Okręgowego w Jeleniej Górze Junonę Gajewską w dniu 3 września 2008 r.
zaocznego wyroku cywilnego, o ochronę dóbr osobistych FM „Ligęza”, w sprawie I C
1062/08. Zapadł wyrok kapturowy, po sfingowanym procesie, rozpatrzony na
zasadzie fikcji doręczeń. W trakcie procesu i po nim przebywałem w Niemczech i nie
miałem żadnych realnych praw uczestnictwa w procesie, możności obrony swych

praw, ani szansy do złożenia apelacji. Paradoks sprawy polega i na formach i na
zakresie, wykraczającym poza „ustalenia” wyroku karnego28.
Wyrok cywilny z dnia 3 września 2008 r. w sprawie I C 1062/08 zapadł na zasadzie
tak zwanej fikcji doręczeń. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział Pracy i
Ubezpieczeń Społecznych ma taką wiedzę (IV Uo 10/10), że w trakcie procesu
Grzegorz Niedźwiecki przebywał w miejscowości Vlotho w Niemczech, gdzie
wykonywał legalną pracę opiekuna, nie spodziewając się żadnego postępowania (tu
jest odpowiedź, dlaczego zmielono ostatni protokół rozprawy głównej II K 467/07,
gdzie oskarżyciel zapewniał, że nie będzie rościł żadnych nawiązek).
Grzegorz Niedźwiecki nie mógł składać apelacji od wyroku I C 1062/08 skoro
dowiedział się o nim już dawno po uprawomocnieniu się, dopiero po dwóch latach.
Dowiedział się o nim w maju 2010 roku, a otrzymał dopiero dnia 29 marca 2013 roku.
Pozbawiono mnie tym samym trybu wniesienia skargi o stwierdzenie niezgodności
wyroku z prawem, w terminie dwóch lat od dnia jego uprawomocnienia się.


Te dwa oczywiste fakty, że wyrok cywilny I C 1062/08 wykraczał poza
ramy wyroku karnego II K 467/07, że oskarżyciel zrzekł się nawiązek w
postępowaniu karnym i że wyrok cywilny zapadł bez wiedzy oraz
świadomości oskarżonego, bez możliwości czynnego uczestniczenia w
procesie, były i są podstawą do unieważnienia postępowania cywilnego,
do stwierdzenia niezgodności z prawem orzeczenia.

http://lexplay.pl/artykul/PostepowanieSadowe/przyczyny_niewaznosci_postepowania_cywilnego
https://lexvin.com.pl/prawo-lexvin/4595/Niewaznosc-postepowania

W oparciu o tą parodię prawa, wyroków bez przyczyny, trwa od dziesięciu lat
wspólnie i w porozumieniu z radcami prawnymi FM „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej
Górze uporczywe nękanie Grzegorza Niedźwieckiego przez sędziów jeleniogórskich.

Wyrok cywilny SO z dnia 3 września 2008 r., sygn. akt I C 1062/08 nie ma podstawy prawnej, ale
prawdopodobnym jest, że zapadł w oparciu o wyrok karny SR z dnia 6 maja 2008 r., sygn. akt II K
467/07 (wydanego z obrazą przepisów prawa materialnego art. 1 § 1 k.k.). Domniemać można, że
chodzi o art. 11 k.p.c. Wyrok prawomocny i skazujący wydany w karnym ma moc wiążącą
(prejudycjalną) w postępowaniu cywilnym. Inne, tzw. uboczne ustalenia faktyczne zawarte w
uzasadnieniu wyroku karnego nie są dla sądu wiążące. Wpływ postępowania karnego na postępowanie
cywilne może być również ograniczony do sytuacji stanowiących podstawę wznowienia postępowania
cywilnego z przyczyn restytucyjnych (art. 403 § 2 k.p.c.). Istota związania sądu cywilnego
prawomocnym wyrokiem karnym skazującym polega na niedopuszczalności dokonywania przez sąd
odmiennych ustaleń niż dokonane w wyroku karnym.
28

Egzekucje na fundamencie II K 467/07 oraz I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16)
odbywają się nie tylko bez przyczyny, bez faktu zdarzenia, ale z pogwałceniem
elementarnych zasad współżycia społecznego (art. 5 k.c.). Fałsz intelektualny i
nadużycie władzy, to najbardziej ewidentna tu obraza niezawisłości i majestatu
prawa. To stalking bez zahamowań.
Przesłanki nieważności postępowania zachodzą nie tylko w sytuacji apelacji, jeżeli
strona została pozbawiona możności obrony swych praw, a gdyby nawet, to kłania
się art. 4241b k.p.c.29. Rażące uchybienie procesowe nastąpiło z winy sędziów.
Zwolnienie z kosztów sądowych i obciążenie nimi Skarbu Państwa jest w pełni
uzasadnione merytorycznie i prawnie, zwłaszcza, że szkoda powstała w wyniku
rażącego błędu funkcjonariuszy.

W załączeniu:


Straty moralne i materialne.

*
Jelenia Góra, 22 maja 2017 r.

Sąd Okręgowy
w Jeleniej Górze
Sygn. akt II S 8/17
______________________________
Dotyczy: Sygnatura akt Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze I Co 441/16

Skarżący - Dłużnik:
Art. 4241b. Odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie orzeczenia
niezgodnego z prawem
29

Dz.U.2016.0.1822 tj. - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
W wypadku prawomocnych orzeczeń, od których skarga nie przysługuje, odszkodowania z tytułu
szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem można
domagać się bez uprzedniego stwierdzenia niezgodności orzeczenia z prawem w postępowaniu ze
skargi, chyba że strona nie skorzystała z przysługujących jej środków prawnych.

Grzegorz Niedźwiecki
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra
PESEL 61072301251

Monit
w sprawie skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego przed
Sądem Rejonowym w Jeleniej Górze w sprawie sygn. akt I Co 441/16
Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Piotr Gregier (przew.) wydał z obrazą
przepisów prawa formalnego (art. 14 ustawy) postanowienie z dnia 11 maja 2017 r.,
sygn. akt II S 8/17, skargę z dnia 4 maja 2017 r. odrzucając. To jest dowolna
interpretacja, nadużycie prawa i niedopełnienie obowiązków, bowiem sprawa dotyczy
wykonania orzeczenia sądowego.

Jak wynika z treści art. 14 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na
naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu
przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez prokuratora i
postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki (dalej: ustawa), skarżący
może wystąpić z nową skargą w tej samej sprawie po upływie 12 miesięcy, a w
postępowaniu przygotowawczym, w którym stosowane jest tymczasowe
aresztowanie, oraz w sprawie egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania
orzeczenia sądowego – po upływie 6 miesięcy, od daty wydania przez sąd
orzeczenia, o którym mowa w art. 12 ustawy. Sąd odrzuca skargę
niedopuszczalną na podstawie art. 14 ustawy (art. 9 ust. 2 ustawy). W konsekwencji
ustawodawca wprowadził temporalne (czasowe) ograniczenie możliwości
złożenia nowej skargi przez tego samego skarżącego w tej samej sprawie,
wyraźnie przewidując rozwiązanie, że w takim przypadku musi upłynąć, co
najmniej 12 lub 6 miesięcy, w zależności od tego, w jakiej sprawie składana jest
nowa skarga.
Grzegorz Niedźwiecki
Przegięcie SSO Piotra Gregiera
*
Tadziu,
Albo dałeś się wciągnąć w żonglowanie cyferkami, albo jesteś tępy, albo jesteś
żołnierzem bezpieki.

II K 467/07 to jest wyrok masoński (skarbnik Rotary Club), mafijny, na zlecenie, za
pieniądze. Sfingowany wyrok cywilny I C 1062/08, zbudowany na fundamencie
oszustwa, mnie nie interesuje, bo nie byłem czynną stroną jego.
Nie można wydać wyroku skazującego bez przyczyny, bez faktu zdarzenia
przypisanego. Pokaż mi przepis pozwalający skazać kogokolwiek bez czynu
przestępnego? Od tego należy zawsze zacząć.
Ten kraj przeżarła totalna korupcja, sędziowie to socjopaci i powinni siedzieć w
więzieniu tyle czasu ile stażu mają w zorganizowanej grupie przestępczej. Podobnie
z prokuratorami, którzy tuszują przestępstwa zamiast spełniać swoją rolę, czyli
ścigać prawdziwych przestępców. Tu się wydaje wyroki dowolne, umyślne, na
zasadzie pokaż mi człowieka a paragraf się znajdzie.
Sędziowie wydadzą świadomie niski, usypiający wyrok, ten się uprawomocni, bo
nawet jak się odwołasz, to wyższy boss utrzyma go w mocy i potem jesteś w trybach
proceduralnych, graniu na czas i niszczeniu ekonomicznym. Na mojej ulicy już trzech
prokuratorów ma posesje, może mój dom chcą zlicytować.
Tu nie rozmawia się o faktach tylko gra w szachy z nie prawnikami. Gdzie etyka i
prawa człowieka?
Zapewniam Cię, że wyprostują te oszustwa sądowe, a jak nie, to Wojciech
Damaszko nie będzie co najmniej prezesem najgorszych przestępców, bo
dokonujących zbrodni w majestacie prawa. Mam coś ciekawego, ale rozsądek
nakazuje mi milczeć…
Ja ch.. kładę na statusy, prawo i sprawiedliwość ma znaczyć fakty i prawda
materialna. Żaden obywatel nie wygra z szachistami w manipulacje odpowiednio
zmodyfikowanym prawem, fundament musi być solidny. Dlatego mówię i piszę już
teraz, że są gorsi od Hitlera i Breivika, bo stosują ich prawo i argumenty. Jedyną
przewagą gangsterów nade mną jest posiadanie pieczątek (wbrew przepisowi art. 4
konstytucji), ZOMO i mediów. Do czasu…
Jelenia Góra, 19-05-2017
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”

W dniu 2017-05-19 o 06:39, TADEUSZ PIECZONKA pisze:
GRZEŚ ,
co ty znowu bełkoczesz , o jakim przestępstwie piszesz???

MOŻE pomyliłeś forum INTERNETOWE otyli ZYGMAN , z obecnym statusem
TWOJEJ sprawy i rolą-MISJĄ-zainteresowaniami adresatów, do których ZNOWU
PISZESZ.
NO i dlaczego rozsyłasz swoje-takie GŁUPOTY do tych instytucji, które mogą ci POMÓC
w zakończeniu sporu NIEDŹWIECKI kontra POLSKA.
JUŻ w POLSCE każdy wie , chce , czy nie , że potrafisz czytać kodeksy- TUTAJ ART. 304
KPK- gorzeje jest ze zrozumieniem słowa pisanego.

PAN prezes SSO WOJCIECH DAMASZKO nic już nie wspólnego z TWOJĄ sprawą .
Co najwyżej może być wizytowany i w zakresie przewlekłości twojej sprawy - odnośnie
wątku wykonania WYROKU.
OSOBLIWY sposób dbania o powagę i autorytet miejscowego sądownictwa .
NIEWĄTPLIWIE WYSOKI,
jeśli przypomnieć akcję pani prok. EWY WĘGLAROWICZ -MAKOWSKIEJ, która
doprowadziła przed SO do skazania zabójcy - konkubenta i opiekuna małego BARTUSIA z
KAMIENNEJ GÓRY.
KAŻDA inna reasumpcja twojego WYROKU ,

raczej powinna zawisnąć w innym sądzie i wskazanym przez

SN

.

Tyle POMYJ ,ile wylałeś na BIEDNE SĘDZIOWSKIE GŁOWY, prokuratorskie nawet,
wyczerpuje na lata "publiczny DEPUTAT" w JELENIEJ GÓRZE.

/…/
PIECZONKA TADEUSZ - 724866256

*

Jelenia Góra, dnia 18 maja 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
58-506 Jelenia Góra
Ul. Działkowicza 19

Pan Prezes Sądu Okręgowego
Mgr Wojciech Damaszko
W związku z Pana pismem z dnia 15 maja 2017 r. uprzejmie
informuję, że stosownie do przepisów Art. 304. Obowiązek zawiadomienia o
przestępstwie
Dz.U.2016.0.1749 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
§ 1. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, ma
społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Przepisy art. 148a
zamieszczanie danych osób uczestniczących w czynności oraz art. 156a udostępnianie
danych lub oryginałów dokumentów z załącznika adresowego stosuje się odpowiednio.
§ 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały
się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie
zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu
przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten
organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów
przestępstwa.
§ 3. Zawiadomienie o przestępstwie lub własne dane świadczące o popełnieniu takiego
przestępstwa, co do którego obowiązkowe jest prowadzenie śledztwa przez prokuratora,
Policja przekazuje wraz z zebranym materiałem niezwłocznie prokuratorowi.
Grzegorz Niedźwiecki

PSO Wojciech Damaszko

*

Skarga
Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Wojciech Damaszko kłamie i uporczywie
nęka mnie. Każdy szef, dyrektor, prezes, przewodniczący, musi mieć nadzór nad
podwładnymi i to nie tylko administracyjny. Za to bierze pieniądze. W innym
przypadku, często mógłby ponieść konsekwencje jako zwierzchnik za dowolne błędy

podwładnych. Gdyby normą była wolna amerykanka, to niepotrzebny byłby prezes.
Prezes nielegitymizuje swoich decyzji i akceptuje przewlekłość oraz niehumanitarne
postępowanie. Pisze schematycznie, że postępowanie egzekucyjne I Co 3259/08
jest prawomocnie umorzone. Jednocześnie pisze, że Sąd Okręgowy w Jeleniej
Górze oddalił zażalenie „dłużnika” na postępowanie egzekucyjne I Co 441/16, nie
pisząc jasno, że jest to postępowanie w tej samej sprawie. Prezes Sądu Okręgowego
w Jeleniej Górze akceptuje nadużycie przez obstrukcyjnego „wierzyciela” prawa
podmiotowego. Są narzędzia zastępcze do wykonania wskazanej czynności, ale
„wierzyciel” nie chce faktycznego zadośćuczynienia, albo interes jest inny. Są
narzędzia do ukarania „dłużnika”, ale wierzyciel nie chce satysfakcji, albo interes jest
inny. Każdy powinien ponieść konsekwencje za negatywne czyny. „Wierzyciel” i sąd
przewlekając dla przekory postępowanie egzekucyjne, zubaża horrendalnie
podatników. W demokratycznym państwie prawa nie może być sytuacji patowej,
nierozwiązywalnej, dożywotnio toczącej się. Są na to sankcje nie tylko
międzynarodowe. Jeżeli faktycznie nie byłoby narzędzi do definitywnego
zakończenia postępowania egzekucyjnego, to wina bezpośrednia byłaby po stronie
ustawodawcy i wypaczałaby ustrój demokratyczny. Pośrednia wina leżałaby po
stronie władzy sądowniczej, że nie reaguje i nie prosi się o zmodyfikowania prawa,
bo sankcje moralne ponosi sąd. Akta I Co 441/16 są w sądzie, a nie u mnie w domu i
postępowanie prowadzą sędziowie, a nie ja. W każdym przypadku odpowiedzialność
za niehumanitarny system i gnębienie człowieka (i to skazanego bez przyczyny)
ponosi państwo polskie i za przewlekłość trzeba zapłacić. Nie zdziwię się, jak Sąd
Okręgowy w Jeleniej Górze będzie przewlekał skargę na przewlekłość i oddali ją, a
Sąd Apelacyjny czy KRS powie, że sprawa jest prawomocna, sądy są NIEZAWISŁE.
SSO Ewa Szymańska-Habzda kłamie i stosuje dowolne, prywatne, subiektywne,
domniemane prawo. Zgodnie z art. 102 ustawy o kosztach sądowych w sprawach
cywilnych osoba fizyczna może domagać się zwolnienia od kosztów sądowych, jeżeli
złoży oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez
uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wykazałem, jako strona
ubiegająca się o zwolnienie od kosztów, że nie mam z czego poczynić oszczędności
we wskazanych wydatkach, ponieważ nie mam i to z winy sędziów przychodów. To
fakty świadczą o rzeczywistym stanie rzeczy, a nie domniemania. Fakty są takie, że
mam jeszcze zasądzone (na własne życzenie) alimenty, które nie są na pewno
oszczędnościami. Niestety sędziowie w demokratycznym państwie prawa
urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej orzekają na fikcji ustaleń i
na podstawie pokaż mi człowieka, a paragraf się znajdzie. Mają własne zasady
współżycia społecznego. Jesteście gorszymi zbrodniarzami od tych co zabili
Grzegorza Przemyka, ale przyjdzie czas, że odpowiecie za ten reżim. Zapłaciła moja
mama te 30 złotych, żeby nie przewlekać postępowania.
Jelenia Góra, 16-05-2017
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

Prezes Sądu Okręgowego
SSO Ewa Szymańska-Habzda
SSO Ewa Szymańska-Habzda2

*
Tadziu,
Jeśli ktoś wydaje wyroki za pieniądze, a nie w oparciu o zdarzenia, fakty i prawdę
materialną, to żadne wznowienie nie ma możliwości być uruchomione. Sędziowie
specyficznie rozumieją zasady współżycia społecznego. Wiesz dlaczego nie oddalili
wniosku „wierzyciela” o zobowiązanie mnie do wykonania pkt. I wyroku I C 1062/08?
Bo to socjopaci, a nie stróże prawa, którzy zauważyliby nadużycie prawa
podmiotowego. To zorganizowana grupa przestępcza i boją się, że jak nabiorą
pokory, empatii, etyki i wyprostują niegodziwości, to „wierzyciel” odkryje karty i
ujawni ich ewidentny współudział w parodii prawa.
G.N.

W dniu 2017-05-12 o 00:14, TADEUSZ PIECZONKA pisze:
Dnia Piątek, 12 Maja 2017 00:05 TADEUSZ PIECZONKA <ruch040404@wp.pl> napisał(a)
/…/

GRZEŚ ,
znowu wypisujesz androny, głupoty i impertynecje.
TAK jakbyś nie panował nad swoją sprawą .
OCZYWIŚCIE pani sędzia WITEK ma rację , wyrok I C 1062/08 SO i pani sędzi
JUNIONY GAJEWSKIEJ jest oficjalnie prawomocny- cieszy się powagą rzeczy
osądzonej;;; niestety QUASIprawomocny wedle mojej niepełnej wiedzy , ale do czasu, gdy
nie zostanie wznowiony i w celu rozpoznania zarzutów o nieważność postępowania z art. art
379 kpc. I tym się powinnieneś zająć , zamiast serwować różne inwektywy i impertynencje .

TAK w POLSCE jest, że nawet błędy sędziowskie - różnego kalibru - popełnione w
orzekaniu i wyrokowaniu są prawomocne , a sędziowskie BYKI [ excouzezzLEmot ]
MUSZĄ być naprawiane przez strony-stronę procesowe, właśnie w osnowie art. 379 kpc.,i

na własny koszt - osobliwy sukces KRAJOWEJ RADY SĄDOWNICZEJ i sedziowskich zw.
zawodowych typu IUSTITIA.
NIESTETY ,
nie masz już zdolności procesowej , bo takie wznowienie strony ma termin zawity , bodajże 4
lata , od momentu , kiedy strona dowiedziała się o podstawach tej nieważności postępowania /
wznowienia.
Z twoich rozwlekłych tekstów, MOGŁEM doczytać, że wynajęty prawnik napisał ci
RZEKOMO wznowienie sprawy karnej, ale podobno sąd PRZEKIEROWAŁ TO
"wznowienie " do sprawy cywilnej.
JEŻELI więc w tej mierze zostały dochowane terminy procesowe-kodeksowe, to należałoby
się pochylić nad treścią tego pisma procesowego- WZOWIENIA . Bo sam fakt prawnego
"wypowiedzenia" WZNOWIENIA stanowi dowód na podjęcie takiej procedury.
WIĘC " diabeł " tkwi w szczegółach treści tego pisma procesowego, no i zachowaniudecyzji SO/SR - od tego WZNOWIENIA .
UJAWNIJ mi to pismo + reakcję SO/SR na to pismo. ABSTRAHUJĘ tutaj od jakości tego
adwokackiego pisma i zawartej tam argumentacji.

*

Zawiadomienie o przestępstwie
Pani mgr Dorota Witek popełnia przestępstwo wprowadzenia w błąd i oszustwa
sądowego oraz terroryzmu informując, że sprawa I C 1062/08 jest prawomocna.
Wniosek na podstawie art. 379 pkt 5 k.p.c. można składać w ramach
postępowania odwoławczego, składając apelację, a w przedmiotowej sprawie
apelacja nie jest już możliwa.
Pani Dorota Witek perfidnie kłamie. Adolf Hitler i Anders Breivik też mieli
prawomocne wyroki. Oni mieli tożsame argumentacje i tożsame podstawy prawne.
Po pierwsze, kiedy apelacja była możliwa, skoro był to sfingowany proces, a o
wyroku z dnia 3 września 2008 r. (który otrzymałem dnia 29 marca 2013 r.)
dowiedziałem się dopiero w maju 2010 roku?
Art. 379 pkt. 5) k.p.c. mówi, że Nieważność postępowania zachodzi jeżeli strona
została pozbawiona możności obrony swych praw.
Skoro strona została pozbawiona możności obrony swych praw, to jak mogła mieć
możność złożyć apelację? Rażące uchybienie nastąpiło nie z mojej winy.

Art. 379 pkt. 5) k.p.c. jest tożsamy do apelacji, ale nie wyłączny. Logika i fakty
nakazują unieważnić stalinowski wyrok z dnia 3 września 2008 r.
Jelenia Góra, dnia 11 maja 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

Ignorancja Doroty Witek
*
Jelenia Góra, dnia 10 maja 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki
58-506 Jelenia Góra
Ul. Działkowicza 19
PESEL 61072301251

Firma Motoryzacyjna Ligęza”
Sp. z o.o. w Jeleniej Górze
Ul. Wincentego Pola 28
58-500 Jelenia Góra
salon@ligeza.subaru.pl
serwis@ligeza.subaru.pl

Przedsądowe wezwanie do zaprzestania uporczywego nękania
Firma Motoryzacyjna „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze przez sześć lat (19.05.2009 r. – 19.05.2015 r.)
uporczywie nękała mnie wnioskami o przymuszenie do wykonania pkt. I wyroku z dnia 3 września 2008 r. w
sprawie I C 1062/08. Sędziowie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny nie kierowali się
ustaleniami wyroku cywilnego, tylko żądaniami „wierzyciela”, stosując reliktowy przepis art. 1050 k.p.c. Nie
doręczali mi wówczas odpisów wniosków i nie zobowiązali do złożenia odpowiedzi na wnioski, abym się odniósł
do żądań wierzyciela, tak jak uczynili to obecnie w postępowaniu I Co 441/16.
Firma Motoryzacyjna „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze w postępowaniu I Co 3259/08 wykorzystała drogę
prawną przymuszania mnie do poświadczenia nieprawdy. Bezskutecznie. Sędziowie Sądu Rejonowego w
Jeleniej Górze I Wydział Cywilny zamienili siedem grzywien o łącznej wysokości 27.100 zł na 180 dni
bezpodstawnego aresztowania. „Wierzyciel” nie wykonał obowiązku zapłacenia zaliczki na areszt, czyli zaniechał
ukarania „dłużnika”, co skutkowało w dniu 4 sierpnia 2015 r. umorzeniem postępowania. Prezes Sądu
Rejonowego w Jeleniej Górze Agnieszka Kałużna-Rudowicz w piśmie A-0230-11/2017 z dnia 16 marca 2017 r.
jako odpowiedź na petycję czynnika społecznego napisała, iż działania te to obstrukcja wierzyciela.
Są narzędzie i środki prawne do usunięcia skutków naruszeń dóbr osobistych oraz do zakończenia postępowania
egzekucyjnego. Oświadczenie odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art.
1049 k.p.c. Są podstawy prawne do wykonania zastępczego zobowiązania (art. 127 u.p.e.a., art. 480 k.c. - III
CZP 106-15 - Sąd Najwyższy) i do umorzenia bądź wygaszenia postępowania niewykonalnego (art. 59 § 1 pkt. 5)

u.p.e.a., art. 5 k.c., art. 475 § 1 k.c.). W swoje irracjonalne, nieetyczne postępowania wikłają Państwo podatników
i sąd narażając ich na niepotrzebne straty.
Wykonanie czynności w trybie reliktowego przepisu art. 1050 k.p.c. jest niewykonalne, o czym wie doskonale
„wierzyciel” i sąd30, bo stwierdzili to przedmiotowo w praktyce. Tylko brak realnej woli rzeczywistego otrzymania
zadośćuczynienia i ukarania „dłużnika”, brak faktycznego interesu, zwykła przekora „wierzyciela”, nie pozwala
zakończyć tego postępowania. Jest to uporczywe nękanie.
W związku z powyższym wnoszę jak w tytule.

Otrzymują:



Adresat
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny I Co 441/16

1

To, że sędziowie póki co współdziałają z wierzycielem, nie wykonują orzeczonych sankcji, orzekają stronniczo, stosują
wybiórczo prawo, represyjne, a nie etyczne, ekonomiczne i skuteczne, przewlekają postępowanie, to inna sprawa. Moje
żądania nie są dla nich tak samo wiążące jak wierzyciela i nie uznają skutecznego prawa ustanowionego, traktując m.in. tryb
umorzenia postępowania w myśl art. 5 k.c. czy wygaszenia zobowiązania w trybie art. 475 § 1 k.c. jako przepisy martwe.
Podobnie jest z obrazą przepisów art. 3, 6, 365, 379 k.p.c. czy art. 2, 4, 5, 7, 17, 337 k.p.k., § 277 r.u.s.p., art. 1, 190a, 191,
207, 229, 231, 271, 286 k.k. oraz zakazem stosowania tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania, art. 3, 6, 13 EKPCz,
art. 14 mppoip, art. 32, 40, 61 Konstytucji RP, ne bis In idem. Każdy z osobna odpowie za swoje grzechy.

*
Oddalenie zażalenia I Co 441 16
Oddalenie zażalenia I Co 441 16 2
Oddalenie zażalenia I Co 441 16 3

*
Jelenia Góra, dnia 8 maja 2017 r.
30

To, że sędziowie póki co współdziałają z wierzycielem, nie wykonują orzeczonych sankcji, orzekają stronniczo, stosują
wybiórczo prawo, represyjne, a nie etyczne, ekonomiczne i skuteczne, przewlekają postępowanie, to inna sprawa. Moje
żądania nie są dla nich tak samo wiążące jak wierzyciela i nie uznają skutecznego prawa ustanowionego, traktując m.in. tryb
umorzenia postępowania w myśl art. 5 k.c. czy wygaszenia zobowiązania w trybie art. 475 § 1 k.c. jako przepisy martwe.
Podobnie jest z obrazą przepisów art. 3, 6, 365, 379 k.p.c. czy art. 2, 4, 5, 7, 17, 337 k.p.k., § 277 r.u.s.p., art. 1, 190a, 191,
207, 229, 231, 271, 286 k.k. oraz zakazem stosowania tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania, art. 3, 6, 13 EKPCz,
art. 14 mppoip, art. 40, 61 Konstytucji RP, ne bis In idem. Każdy z osobna odpowie za swoje grzechy.

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
58-506 Jelenia Góra
ul. Działkowicza 19
PESEL 61072301251

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
I Wydział Cywilny
Sygn. akt I C 1755/16

Wniosek o zwolnienie z uiszczenia opłaty i z kosztów sądowych
Wezwanie z dnia 28 kwietnia 2017 r. do uzupełnienia braków formalnych zażalenia w sprawie I C
1755/16 nie ma podstaw prawnych i merytorycznych, narusza ponadto m.in. art. 45 oraz 77 konstytucji,
a także art. 417 k.c. Funkcjonariusze publiczni mają obowiązek legitymizować swoje decyzje i
prowadzić rzeczową komunikację (art. 5 k.p.c.). Uprawiacie prywatę i prześladowania za publiczne
pieniądze. Kiedyś za niegodziwość odpowiecie.



W myśl art. 45 ust. 1 Konstytucji RP „każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego
rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i
niezawisły sąd.„



Art. 77. Prawo do wynagrodzenia szkody

Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
1. Każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem
działanie organu władzy publicznej.
2. Ustawa nie może nikomu zamykać drogi sądowej dochodzenia naruszonych wolności lub praw.


Podstawą prawną odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa stanowi art. 417 k.c.
zgodnie z treścią którego za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub
zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej ponosi odpowiedzialność Skarb Państwa lub
jednostka samorządu terytorialnego lub inna osoba prawna wykonująca tę władzę z mocy
prawa.



Podkreślić należy, że nie organ pozwanego powinien sprawę rozstrzygać. Sędziowie Sądu
Okręgowego w Jeleniej Górze powinni się wyłączyć (o co wnoszę) z postępowania przeciwko

podmiotowi Skarbu Państwa, czyli Prezesowi Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. Który sędzia
powie, że nie zna Prezesa SO - patrz art. 41 § 1 k.p.k., art. 42 § 4 k.p.k. oraz art. 43 k.p.k., art.
48. § 1 k.p.c. (iudex inhabilis) oraz art. 49 k.p.c.
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny w sprawie z powództwa Grzegorza Niedźwieckiego
przeciwko Skarbowi Państwa – Prezesowi Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze o zadośćuczynienie za
wyrządzone szkody z tytułu zaniechania funkcjonariusza niezasadnie wzywa powoda do uiszczenia
opłaty od zażalenia w kwocie 300 zł. Pozew dotyczy odszkodowania za krzywdy, strat materialnych, a
nie pożyczki na hipotekę. Proszę sobie odliczyć te 300 zł od należnej mi kwoty.
Uzasadnienie
Zwolnienie z opłat i kosztów sądowych jest w pełni uzasadnione. Do 2012 roku pracowałem jako
opiekun osób starszych w Niemczech. Uwikłanie mnie w postępowania sądowe pozbawiło mnie tej
pracy. Ryzykując, że ściągnie się ode mnie haracz, postanowiłem znaleźć pracę w Polsce. Złożyłem
aplikację o pracę między innymi do: Urzędu Miasta Jelenia Góra, Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Miejskiego Zakładu Komunikacji, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik”,
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, PGNiG w Jeleniej Górze, TAURON Energia, Leroy Merlin,
Castorama, Dr. Schneider, Draexlmaier, Jelenia Plast, ZORKA i wielu innych podmiotów
gospodarczych. Byłem na rozmowie kwalifikacyjnej w Domu Pomocy Społecznej na ul. Leśnej w
Jeleniej Górze. Niestety skutek jest zerowy. Jeśli Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze przyjmie mnie na etat
społecznego kuratora sądowego lub mediatora, to wówczas będę miał jakieś dochody.
Na dzień dzisiejszy nie mam żadnych stałych dochodów, jestem osobą bezrobotną, bez prawa do
zasiłku. Przez określenie fuchy, należy rozumieć sporadyczne podziękowania za pomoc rodzicom i
osobom nieporadnym w robieniu zakupów, myciu okien, doraźnych remontach. Utrzymuje mnie żona,
teściowa, dwa razy w tygodniu robię zakupy wiekowej matce za kieszonkowe, pomaga siostra, brat,
stoję przed Biedronką żebrać na jedzenie lub pcham wózki przed TESCO za jałmużnę. Zbieram złom i
sprzedaję makulaturę, bo zostałem przez funkcjonariuszy wykluczony społecznie. Taka jest
rzeczywistość, która nie ma żadnych podstaw zdarzeniowych do istnienia. Moja żona, teściowa, matka,
siostra, brat, obcy darczyńcy, właściciele skupu złomu i makulatury nie są stronami niepotrzebnych
postępowań i boleją nad tym faktem. Sędziowie wiedzą ile kosztuje utrzymanie pięcioosobowej rodziny,
domu, opłata mediów, zapewnienie dzieciom godnych warunków życia i nauki. O kredytach już nie
wspomnę.
Będąc osobą bezrobotną od kilku lat nie składam żadnych deklaracji podatkowych. Nie mam też
żadnych rachunków bankowych, nie mam konta bankowego i nie mogę przedłożyć żadnych wyciągów z
kont. Nie mam emerytury/renty, zasiłku z MOPS.
Podtrzymuję wniosek o zwolnienie z opłat sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, gdyż sytuacja
materialna wnioskodawcy jest wyjątkowa. Pomoc państwa dla bezrobotnego jest niezbędna, który z
uwagi na trudną sytuację materialną nie może uiścić opłat i kosztów bez wywołania uszczerbku w
koniecznych kosztach utrzymania siebie i rodziny. Wnioskodawca nie ma z czego poczynić
oszczędności we własnych wydatkach, żyje nie z własnej winy na koszt rodziny, poniżej granic
niezbędnego minimum egzystencji. Nie ma tu zastosowania orzecznictwo (postanowienie Sądu
Najwyższego z dnia 31.03.1987 r., sygn. akt I CZ 26/87). W tym przypadku nie można się na te zabiegi
powołać. Z pustego w próżne się bowiem nie naleje. Moje dzieci nie otrzymują nie tylko kieszonkowego

ode mnie, ale nawet napoi do szkoły. Przez to złośliwe dręczenie mnie, nie stać mnie na wysłanie córki
na studia.
Na koniec pragnę zauważyć, że bezpodstawne jest wzywanie mnie do dołączenia oświadczenia o
stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, a także dokumentów obrazujących
źródła oraz wysokość dochodów osiąganych przeze mnie oraz osoby pozostające we wspólnym
gospodarstwie domowym. To jest sprawa prywatna (pokrzywdzonego) i moja rodzina nie ma
obowiązku się legitymować i ponosić konsekwencje czyichś opłat sądowych 31. Wystarczy, że mnie
karmią. Sąd wikłając emocjonalnie i materialnie osoby niebędące stroną postępowania w finansowe
zobowiązania narusza Konwencję w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego,
nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.
31

Nie strona wnosząca sprawę cywilną czy zażalenie winna liczyć się z kosztami i gromadzić w tym celu środki, tylko
funkcjonariusze represjonujący stronę powinni odpuścić, nabrać pokory, winni liczyć się z ponoszonymi kosztami strony z
tytułu represji i niemożnością gromadzenia przez wykluczoną społecznie osobę środków. Pozwy i zażalenia to nie są moje
chimery, bo takie mam hobby, tylko wymuszona forma obrony. Użycie wskazanej argumentacji w uzasadnieniu jest
niestosowne. To jest nadużycie niezawisłości i swobody orzeczeń.
Z twierdzenia, iż: Powód nie pracuje zawodowo choć z przedstawionego do akt CV wynika, że posiada liczne umiejętności
pozwalające mu uzyskać zatrudnienie – istotna jest pierwsza część zdania. Powód nie pracuje zawodowo. Nie liczne
umiejętności tylko znajomości i koneksje pozwalają znaleźć pracę w tym kraju i w tym systemie. Poza tym, nie liczy się co
może się stać w przyszłości tylko jaki jest stan faktyczny obecnie. Proszę wykorzystać moje umiejętności dając mi pracę
mediatora, to będę miał dochody.
Twierdzenie, iż: wskazane przez powoda dane w oświadczeniu majątkowym nie pozwalają na stwierdzenie, że pozwany jest
osobą ubogą a dochód rodziny nie pozwala na uiszczenie choć części kosztów sądowych – jest nadużyciem. To że mój
wujek ma basen czy żona samochód nie znaczy, że ja mam majątek. Jestem osobą ubogą, żyję tylko dlatego, że rodzina
mnie sponsoruje. Grzegorz Niedźwiecki może być wdzięczny z tego powodu, ale nikt nie ma prawa wymuszać aby rodzina
pokrywała za niego koszty sądowe czy mandaty. Rodzina nie jest stroną postępowania, tylko to jest sprawa cywilna,
prywatna Grzegorza Niedźwieckiego. W zasadzie nie inicjatywa Grzegorza Niedźwieckiego, tylko pokłosie wyroków bez
przyczyny i sfingowanych procesów. Niezależnie od powyższego, kredyty czy alimenty wyprzedzają należności sądowe, bo
są to zobowiązania stałe wynikłe wcześniej i niewywiązywanie się z tych obowiązków rodziłoby dramatyczne konsekwencje.
To zresztą, powtarzam, nie ma znaczenia, bo rodzina nie ma należności sądowych.
Określenie: Sąd uznał iż powód jest w stanie ponieść choć część kosztów sądowych i uwzględnił wniosek w zakresie
opłaty od zażalenia w części przekraczającej kwotę 300 zł. – jest krzywdzące i kłamliwe. Nie domniemania tylko fakty są
dowodem w sprawie, a te są takie, że powód nie ma złotówki odłożonej na utrzymanie siebie, a co dopiero na jakiekolwiek
wydatki sądowe. Jak Sąd znajdzie u powoda jakieś zaskórniaki, to może dopiero powoływać się na przepisy ustawy o
kosztach sądowych…
Zadam teraz pytanie (ktoś powie retoryczne), ile razy i ile pieniędzy mogę jeszcze odłożyć? Obserwując kryzys
komunikacyjny, legitymizacyjny i merytoryczny oraz przewlekłość postępowań, wynika że dożywotnio będę musiał odkładać.
Ta parodia prawa trwa już dziesięć lat i sugerowanie, że nie jestem ubogi może wskazywać na niecne zamiary
funkcjonariuszy, iż „można stale doić kolesia, bo jest z kogo”. Otóż nie mam nawet jednej krowy lub dwóch kóz albo trzech
owiec potrzebnych do wyżywienia. Odmowa ze zwolnienia nawet z części kosztów, jest decyzją szablonową, dowolną
funkcjonariuszy, nieopartą na faktach, prawdzie materialnej i dowodach. Krzywdzicie ludzi bez skrupułów. Sąd uznając iż
powód jest w stanie ponieść choć część kosztów sądowych, musi to niezbicie wykazać. Jeśli ktoś nadużywa niezawisłości i
swobody orzeczeń, to powinien zmienić pracę.

W związku z powyższym wnoszę jak w pozwie. Prawo do sądu i do obrony zapewnia mi konstytucja. W
przypadku nieuwzględnienia zasadnego wniosku o zwolnienie z uiszczenia opłaty od pozwu i zwrócenia
pisma, będę zmuszony złożyć pozew przeciwko Prezesowi Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze o
zadośćuczynienie za zaniechanie i dowolne stosowanie prawa.

*
Jelenia Góra, 4 maja 2017 r.

Sąd Okręgowy
w Jeleniej Górze
za pośrednictwem
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
__________________________________
Dotyczy: Sygnatura akt Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze I Co 441/16

Skarżący - Dłużnik:
Grzegorz Niedźwiecki
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra
PESEL 61072301251

SKARGA
na przewlekłość postępowania przed Sądem Rejonowym w Jeleniej Górze w
sprawie sygn. akt I Co 441/16
______________________________________________________________
Na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 3 punkt 7 Ustawy z dn. 17 czerwca 2004 o skardze na naruszenie
prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki uprzejmie
wnoszę o:
1) stwierdzenie, że w postępowaniu sygn. I Co 441/16 przed Sądem Rejonowym w Jeleniej
Górze doszło do przewlekłości postępowania,
2) zasądzenie od Skarbu Państwa na rzecz skarżącego kwoty 20.000,- PLN /słownie:
dwadzieścia tysięcy złotych/ na podstawie art. 12 ust. 4 w/w ustawy,
3) zasądzenie od Skarbu Państwa kosztów tego postępowania,

4) zakończenie postępowania egzekucyjnego poprzez jego umorzenie.
Jednocześnie wnoszę o zwolnienie z wszelkich kosztów sądowych wiążących się z niniejszą skargą i
zastępstwa procesowego z uwagi na tragiczną sytuację finansową skarżącego. Jestem osobą
bezrobotną, bez prawa do zasiłku, niemogącą poczynić oszczędności ze środków potrzebnych do
utrzymania siebie i rodziny.
Uzasadnienie
Postępowanie egzekucyjne podczas którego nastąpiła przewlekłość jest konsekwencją zaocznego wyroku
cywilnego z dnia 3.09.2008 roku sygn. I C 1062/08 zapadłego przed Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze pod
nieobecność pozwanego, w okolicznościach tzw. fikcji doręczeń.

Pozwany został zobowiązany do publikacji przeprosin wierzyciela - Firmy Motoryzacyjnej „Ligęza” Sp. z o.o. w
Jeleniej Górze w tygodnikach „Nowiny Jeleniogórskie” i „Jelonka.com” oraz na stronie internetowej
www.jelonka.com z powodu rzekomego zamieszczenia na dwóch stronach internetowych nieprawdziwych
informacji dotyczących powoda. Nie bez znaczenia jest fakt, iż nie jest to zgodne z zakresem wyroku karnego, z
„ustaleniami” wyroku z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie II K 467/07 (art. 11 k.p.c.).

Pozwany przeprosin nie zamieścił, gdyż nigdy inkryminowanych informacji nigdzie nie zamieszczał. Sąd nie
ustalił zdarzenia faktycznego.

Na podstawie wyroku sygn. I C 1062/08 zostało na wniosek powoda wszczęte przeciwko pozwanemu
postępowanie egzekucyjne. Toczy się ono obecnie przed Sądem Rejonowym w Jeleniej Górze pod sygn. I Co
441/16. Poprzednio – na wcześniejsze wnioski wierzyciela – egzekucja toczyła się pod sygn. I Co 3259/08 i
została umorzona postanowieniem z dnia 4.08.2015 r.

Wniosek, który jest obecnie zarejestrowany pod sygn. I Co 441/16, został złożony przez wierzyciela w dniu 26
listopada 2015 r. Dotyczył ponownego wezwania dłużnika do wykonania czynności i był złożony przez wierzyciela
pod sygnaturą I Co 3259/08. Został zarejestrowany pierwotnie pod sygnaturą I Co 3752/15, co jest uwidocznione
w aktach sprawy.

Dowód: pierwsza strona wniosku wierzyciela z dnia 26.11.2015 r.

Dopiero w późniejszym okresie (dokładnie w dniu 22.02.2016 r.) wprowadzono nową sygnaturę I Co 441/16.
Stało się to dopiero wówczas, gdy wierzyciel pismem z dnia 25.01.2016 r. odpowiedział na wezwanie Sądu z dnia
18.01.2016 r.

W dniu 24.03.2016 r. zostałem zobowiązany przez Sąd do złożenia odpowiedzi na wniosek wierzyciela z dnia
26.11.2016 r. i przedstawienia swoich racji.

Dowód: wezwanie Sądu pod nową sygnaturą I Co 441/16.

Na wezwanie Sądu odpowiedziałem terminowo w dniu 4.04.2016 r.

W dniu 28.08.2016 r. uzupełniłem stanowisko w sprawie sygn. I Co 441/16, dając szansę wierzycielowi
definitywnego zakończenia tej sprawy w trybie art. 1049 k.p.c.

Przez dwanaście miesięcy Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny nie wydał postanowienia w sprawie
wniosku złożonego przez wierzyciela i moich odpowiedzi na ten wniosek.

W dniu 9 listopada 2016 r. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny wydał postanowienie wzywając
dłużnika Grzegorza Niedźwieckiego do wykonania czynności określonej w pkt. I wyroku zaocznego Sądu
Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 3 września 2008 roku wydanym w sprawie o sygn. akt I C 1062/08. Sąd nie
odniósł się do sensu stricte podważenia zasadności stosowania reliktowego przepisu art. 1050 k.p.c. i do wniosku
dłużnika o umocowanie wierzyciela do wykonania czynności na koszt dłużnika w trybie art. 1049 k.p.c.

Na powyższe postanowienie złożyłem w dniu 23 listopada 2016 r. do Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny
zażalenie, przytaczając uchwałę SN sygn. akt III CZP 23/06: „Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr
osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia,
podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c.” oraz wskazując na ekonomikę postępowania i etykę.

Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi na zażalenie w sprawie wezwania do wykonania
czynności w postępowaniu I Co 441/16. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze na zapytanie dziennikarza
odpowiedział, że w sprawie egzekucyjnej toczy się postępowanie międzyinstancyjne. Oświadczam, iż
nie ma żadnych przesłanek merytorycznych, ingerencji dłużnika i podstaw formalnych do zawieszenia
postępowania egzekucyjnego I Co 441/16. Są podstawy prawne do wykonania zastępczego
zobowiązania (art. 127 u.p.e.a., art. 480 k.c. - III CZP 106-15 - Sąd Najwyższy) i do umorzenia bądź
wygaszenia postępowania niewykonalnego (art. 59 § 1 pkt. 5) u.p.e.a., art. 5 k.c., art. 475 § 1 k.c.).
Wierzyciel przećwiczył osiem lat tryb przymuszania dłużnika do wykonania czynności reliktowym przepisem k.p.c.
i wie, że jest to droga nieskuteczna. Doprowadził do wyczerpania drogi prawnej w kwestii nakładania
maksymalnego aresztu na dłużnika i nie wywiązał się z obowiązku zapłacenia zaliczki na areszt, tym samym
zaniechał ukarania dłużnika. Kłania się tu niejako ne bis in idem.

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze w odpowiedzi na petycję czynnika społecznego w tej sprawie stwierdził, iż nie
ma środków prawnych do wyleczenia wierzyciela z obstrukcji. W demokratycznym państwie prawa Sąd
akceptując obstrukcję wierzyciela, będąc biernym w tej sprawie, bierze na siebie współudział w obstrukcji i musi
ponieść z tego tytułu (z powodu szkód dłużnika) konsekwencje. Szkody rodzinne, zdrowotne i moralne są
horrendalne, nieodwracalne, a materialne (w załączeniu) – wykraczające daleko poza ramy maksymalnego
odszkodowania. Popełniono tu wszelkie możliwe błędy, pole manewru się wyczerpało i sędziowie nie potrafią
teraz wyjść z tego z honorem. Trwanie w tym pacie powiększy tylko straty skarżącego i odpowiedzialność Sądu.

Nie wnikam z grzeczności w mechanizmy i powody tej zapaści, nie ulega jednak wątpliwości, że postępowanie I
Co 441/16 toczy się w Sadzie Rejonowym w Jeleniej Górze i bezprecedensowa przewlekłość trwa. Biorąc pod
uwagę tak zwane postępowanie miedzyinstancyjne, to Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze też ma
nieprzypadkowy dylemat z udzieleniem odpowiedzi publicznej, czy w wyroku cywilnym I C 1062/08 z dnia 3
września 2008 roku jest ujęte, że czynność wymieniona w pkt. I jest czynnością niezastępowalną. Brak narzędzi,
czy też woli zakończenia sprawy to nie mój problem. Za szkody należy płacić (art. 363, 416 i 417 k.c.).

Jako dłużnik znajduję się ciągle w nieuzasadnionym stanie niepewności co do swojej sytuacji prawnej i
życiowej, a nadto doznaję drastycznych skutków zdrowotnych, majątkowych i osobistych braku
definitywnego rozstrzygnięcia oraz nowych zagrożeń karnych, chociaż to nie ja ponoszę winę za kryzys
komunikacyjny i legitymizacyjny. Rzutuje to też w sposób oczywisty na poczucie krzywdy moralnej, czy
też tzw. „szkody niepieniężnej” u mnie jako osoby skarżącej.
Z uwagi na powyższe skarga jest uzasadniona.
Należy też mieć na uwadze następujące okoliczności:

Całe postępowanie egzekucyjne trwa już 9 lat. Pierwszy wniosek wierzyciela, złożony w dniu 13.11.2008 r. był
rozpatrywany w ośmiu etapach aż do 4.08.2015 r.

Sąd procedował przewlekle, gdyż – o czym dłużnik niebędący prawnikiem i nieposiadający pełnomocnika
dowiedział się niedawno – błędnie przyjął, iż egzekucja dotyczy czynności niezastępowalnej, do której można
przymuszać dłużnika wyłącznie na podstawie art. 1050 k.p.c., gdy zgodnie z Uchwałą SN sygn. akt III CZP 23/06:
„Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika oświadczenia
odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c.”.

Procedując na podstawie art. 1050 k.p.c. orzeczono wobec dłużnika łącznie 27.100 zł grzywien, które zamieniono
na 180 dni aresztu. Z uwagi na nieuiszczenie przez wierzyciela zaliczek na realizację aresztu, nie został on
wykonany. W nawiązaniu do powyższego Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze postanowieniem z dnia 4.08.2015 r.
po ósmym wniosku wierzyciela wykraczającym poza ramy dopuszczalności postępowanie umorzył.

Wierzyciel jednakże – jak wyżej podano – złożył w dniu 26.11.2015 r. nowy wniosek o ponowne wezwanie
dłużnika do wykonania czynności.

Jeśli Sąd będzie nadal procedował na podstawie art. 1050 k.p.c. zamiast udzielić wierzycielowi umocowania do
wykonania czynności na koszt dłużnika lub umorzyć sprawę na podstawie art. 5 k.c., to sprawa chyba do śmierci
którejś ze stron się nie zakończy.

Poprzednio nakładano na dłużnika horrendalne i niewykonalne grzywny (łącznie 27.100 zł), które zamienione
zostały – jak wyżej wspomniano - na 180 dni aresztu.

Dłużnik został poddany rażąco niewspółmiernym i trwającym około 9 lat działaniom przymuszającym, nie tylko
niezgodnym z w/w Uchwałą SN, ale i niepozostającym w żadnej proporcjonalnej relacji do kosztu ogłoszeń z
żądanymi przeprosinami. Na dzisiaj koszty te wynoszą niespełna 500 zł wg aktualnych cenników, tj.:




Przeprosiny na stronie internetowej http://www.jelonka.com/ (tekst sponsorowany) – 220 zł netto.
Przeprosiny w tygodniku „Jelonka.com” jeden moduł (rozmiar wizytówki) – 60 zł netto.
Razem – 344,40 zł brutto.



Przeprosiny w tygodniku „Nowiny Jeleniogórskie” jeden moduł ( 4 x 10 cm) – 137,76 zł brutto.

Ogółem – 482,16 zł brutto.

Podstawą stwierdzenia przewlekłości może być nie tylko przedłużenie postępowania wynikające z opieszałości
sądu, lecz także z podjęcia oczywiście błędnych decyzji procesowych i wywołanej tym zwłoki. Przez analogię
można wskazać na przewlekłość postępowania (por. postanowienie SN z dnia 29 listopada 2004 r., III SPP
48/04, OSNP 2005, nr 5, poz. 75), w którym podstawą do stwierdzenia przewlekłości było niezasadne uchylenie
wyroku i jego przekazanie do ponownego rozpoznania.

Wierzyciel do dzisiaj nie uzyskał zasądzonej mu satysfakcji w postaci przeprosin, która przecież może mieć
znaczenie tylko wtedy, gdy zostanie wykonana jak najszybciej, a dłużnik był represjonowany przez 8 lat poprzez
zasądzanie bardzo wysokich grzywien i półrocznego aresztu, całkowicie nieadekwatnych do skali domniemanego
naruszenia dóbr osobistych wierzyciela przez dłużnika. Wierzyciel zaniechał też ukarania dłużnika wyczerpując
drogę prawną aresztu.

Błędne zastosowanie art. 1050 k.p.c. zamiast artykułu 1049 k.p.c. rodzi nadal trwającą przewlekłość
postępowania egzekucyjnego, gdyż wierzyciel nadal żąda „zastosowania środków w celu wyegzekwowania
obowiązku nałożonego na dłużnika prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, sygn. akt I C
1062/08” (wniosek z 26.11.2015 r.), pomimo umorzenia sprawy I Co 3259/08 postanowieniem sądu z dnia
4.08.2015 r. W postanowieniu tym stwierdzono, iż „dalsze wydawanie postanowień w przedmiocie zastosowania
środków przymusu do wykonania wyroku zaocznego Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 3 września 2008
r. jest niedopuszczalne”, a jednak nadano bieg wnioskowi wierzyciela z 26.11.2015 r. o „zastosowanie środków”.

Przy takim procedowaniu Sądu postępowanie egzekucyjne może trwać do śmierci dłużnika pomimo jego
absurdalności, gdyż, gdyby nawet założyć, że naruszenie dóbr osobistych wierzyciela faktycznie nastąpiło i to z
winy dłużnika, co on kwestionuje, to już nikt z opinii publicznej o domniemanym zdarzeniu z 23 lutego 2007 roku
nie może pamiętać. Żądanie przeprosin w tym stanie rzeczy jest rażącym naruszeniem artykułu 5 k.c. i raczej
służy do uporczywego nękania, dalszego dręczenia dłużnika, aniżeli do egzekucji praw wierzyciela.

Z wyżej wymienionych powodów, wnoszę o orzeczenie jak w petitum skargi.

*
Wniosek o unieważnienie postępowania cywilnego Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w
sprawie I C 1062/08 z powodu rażącego uchybienia art. 379 pkt. 5) k.p.c.
Wnoszę o:
1. wszczęcie postępowania z urzędu (uchybienie nastąpiło nie z mojej winy),
2. przyznanie pełnomocnika procesowego.
Aberracją było wydanie przy drzwiach zamkniętych przez Sędzię Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
Junonę Gajewską w dniu 3 września 2008 r. zaocznego wyroku cywilnego, o naruszenie dóbr FM
„Ligęza”, w sprawie I C 1062/08. Zapadł wyrok kapturowy, po sfingowanym procesie, rozpatrzony na
zasadzie fikcji doręczeń. W trakcie procesu i po nim przebywałem w Niemczech i nie miałem żadnych
praw ani do realnego uczestnictwa w sprawie, do obrony, ani do apelacji. Paradoks polega i na formach
i na zakresie, wykraczającym poza „ustalenia” wyroku karnego.
Wyrok cywilny SO z dnia 3 września 2008 r., sygn. akt I C 1062/08 nie ma podstawy prawnej, ale
wiadomym jest, że zapadł w oparciu o wyrok karny SR z dnia 6 maja 2008 r., sygn. akt II K 467/07.
Domniemać można, że chodzi o art. 11 k.p.c. Wyrok prawomocny i skazujący wydany w karnym ma
moc wiążącą (prejudycjalną) w postępowaniu cywilnym. Inne, tzw. uboczne ustalenia faktyczne zawarte
w uzasadnieniu wyroku karnego nie są dla sądu wiążące. Wpływ postępowania karnego na
postępowanie cywilne może być również ograniczony do sytuacji stanowiących podstawę wznowienia
postępowania cywilnego z przyczyn restytucyjnych (art. 403 § 2 k.p.c.). Istota związania sądu cywilnego
prawomocnym wyrokiem karnym skazującym polega na niedopuszczalności dokonywania przez sąd
odmiennych ustaleń niż dokonane w wyroku karnym.
Wyrok cywilny z dnia 3 września 2008 r. w sprawie I C 1062/08 zapadł na zasadzie tak zwanej fikcji
doręczeń. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze ma taką wiedzę (IV Uo 10/10), że w trakcie procesu
Grzegorz Niedźwiecki przebywał w miejscowości Vlotho w Niemczech, gdzie wykonywał legalną pracę,
nie spodziewając się żadnego postępowania (tu jest odpowiedź, dlaczego zmielono ostatni protokół
rozprawy głównej II K 467/07, gdzie oskarżyciel zapewniał, że nie będzie rościł żadnych nawiązek).
Grzegorz Niedźwiecki nie mógł składać apelacji od wyroku I C 1062/08 skoro dowiedział się o nim już
dawno po uprawomocnieniu, dopiero po dwóch latach.


Czy te dwa oczywiste fakty, że wyrok cywilny I C 1062/08 wykraczał poza ramy wyroku
karnego II K 467/07 i że zapadł bez wiedzy oraz świadomości oskarżonego, bez

możliwości czynnego uczestniczenia w procesie, nie są podstawą do unieważnienia
postępowania cywilnego z urzędu lub na wniosek niesłusznie skazanego?
http://lexplay.pl/artykul/Postepowanie-Sadowe/przyczyny_niewaznosci_postepowania_cywilnego
https://lexvin.com.pl/prawo-lexvin/4595/Niewaznosc-postepowania

Jelenia Góra, dnia 19 kwietnia 2017 r.

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19
nieważność postępowania stanowisko pso

*
Jelenia Góra, dnia 13 kwietnia 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
58-506 Jelenia Góra
Ul. Działkowicza 19

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
Wydział I Cywilny

Zażalenie
na postanowienie z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie I C 257/17

W dniu 15 marca 2017 r. powód złożył zażalenie na postanowienie z dnia 3 marca
2017 r., zgodnie z zawartym tam pouczeniem. Powód nie został pouczony o
obowiązku złożenia zażalenia w dwóch egzemplarzach, a jeśli jest taki wymóg
prawny, to jest to uchybienie z art. 357 § 2 k.p.c. Sądu Okręgowego w Jeleniej
Górze. Obecne postanowienie z dnia 31 marca 2017 r. również nie zawiera

stosownego pouczenia, ale na wszelki wypadek składam cztery egzemplarze
zażalenia.
Aktualność zachowuje wniosek o zwolnienie z opłat i kosztów sądowych i złożone w
dniu 27 marca 2017 r. oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i
źródłach utrzymania oraz uzupełnienie wniosku z dnia 30 marca 2017 r., które to
treści są niezmienne, a których to nigdy nie trzeba było składać w dwóch
egzemplarzach. Nie są to postępowania odrębne i wydzielone akta sprawy.
Przewlekłość postępowania, irracjonalna obstrukcja i niewłaściwość sądu stoi po
stronie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.

*
12-04-2017
Tadziu,
Czym innym różni się kasacja zwyczajna, ad kasacji nadzwyczajnej. Kasacja
nadzwyczajna może być wniesiona od każdego prawomocnego orzeczenia, zaś
kasacja pochodząca od strony może być wniesiona tylko i wyłącznie od
prawomocnego wyroku sądu odwoławczego. Oznacza to, iż zakres decyzji, które
może zaskarżyć podmiot wskazany w art. 521 Kodeksu postępowania karnego jest
znacznie szerszy i obejmować może nie tylko wyroki, ale i postanowienia
(przykładowo również postanowienie o umorzeniu postępowania
przygotowawczego).
Opierając się wyłącznie na przepisach postępowania cywilnego, to:
Art. 3983. § 1. Skargę kasacyjną strona może oprzeć na następujących podstawach:
1) naruszeniu prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe
zastosowanie,
2) naruszeniu przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny
wpływ na wynik sprawy.
§ 2. Prokurator Generalny może oprzeć skargę kasacyjną na podstawach
określonych w § 1, jeżeli przez wydanie orzeczenia doszło do naruszenia
podstawowych zasad porządku prawnego, a Rzecznik Praw Obywatelskich - jeżeli
przez wydanie orzeczenia doszło do naruszenia konstytucyjnych wolności albo praw
człowieka i obywatela.
Jest podstawa do wniesienia kasacji nadzwyczajnej od wyroku karnego i jest
podstawa do wniesienia kasacji nadzwyczajnej od wyroku cywilnego (sfingowanego).

Abstrahując od przesłanek i woli podmiotów do wniesienia kasacji nadzwyczajnej,
podzielam Twoje uwagi dotyczące etyki i obstrukcji sprawiedliwych. Załączam bilans
pokłosia niczego, akceptacji przez niezawisłych uporczywego nękania mnie przez
„wierzyciela” nowym wnioskiem, ciągnącym się od 26 listopada 2015 r.
Zażalenie rozpatruje pozwana przeze mnie SSO Dorota Witek, a podpisuje się za nią
p.o. protokolanta. Poczta idzie do mnie dwa tygodnie…
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/

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

*
12-04-2017
Podtrzymuję skargę na zaniechanie Zbigniewa Siejbika Dyrektora
Departamentu Postępowania Sądowego Prokuratury Krajowej.

Kasacji nadzwyczajnej podlega również wyrok karny Sądu Rejonowego w Jeleniej
Górze z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie II K 467/07, czyli fundament represji, pokłosia.
Art. 17. Negatywne przesłanki procesowe
Dz.U.2016.0.1749 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania
karnego
§ 1. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy:
11) zachodzi inna okoliczność wyłączająca ściganie.
Do przesłanek negatywnych należą:
5. czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających
podejrzenie jego popełnienia – sformułowanie „czynu nie popełniono” oznacza nie
tylko niepopełnienie w ogóle danego czynu, ale także niepopełnienie go przez
określonego oskarżonego;
7. ustawa stanowi, że sprawca nie popełnia przestępstwa – przesłanka ta występuje
wówczas, gdy ustawa wyłącza odpowiedzialność karną; obejmuje ona wszystkie
przypadki kontratypów;

9. ustawa stanowi, że sprawca nie podlega karze – jako przykład można wskazać art.
1. Warunki odpowiedzialności karnej
Dz.U.2016.0.1137 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
§ 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony
pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.

Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze miał obowiązek cofnąć akt oskarżyciela
oskarżycielowi do uzupełnienia braków formalnych dołączenia w terminie 7 dni
dowodu cyfrowego zniesławienia Firmy Motoryzacyjnej „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej
Górze przez Grzegorza Niedźwieckiego za pomocą notatki „nie kupujcie auta u
Ligęzy” zamieszczonej na stronie internetowej http://grzegorzniedzwiecki.blog.onet.pl/.
Art. 337. Kontrola formalna aktu oskarżenia
Dz.U.2016.0.1749 t.j. - Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania
karnego
§ 1. Jeżeli akt oskarżenia nie odpowiada warunkom formalnym wymienionym w art.
119 elementy pisma procesowego, art. 332 elementy aktu oskarżenia, art. 333
dodatkowe elementy aktu oskarżenia lub art. 335 wniosek o skazanie bez
przeprowadzenia rozprawy, a także jeżeli nie zostały spełnione warunki wymienione
w art. 334 przesłanie aktu oskarżenia do sądu, prezes sądu zwraca go
oskarżycielowi w celu usunięcia braków w terminie 7 dni.
§ 1a. (uchylony)
§ 2. Na zarządzenie, o którym mowa w § 1, oskarżycielowi przysługuje zażalenie do
sądu właściwego do rozpoznania sprawy.
§ 3. Oskarżyciel publiczny, który nie wnosi zażalenia, jest obowiązany wnieść w
terminie wskazanym w § 1 poprawiony lub uzupełniony akt oskarżenia.
§ 4. (uchylony)

***
Sędziowie pogwałcili całkowicie bezwzględne etapy stosowania prawa, nie dokonali
ustaleń faktycznych zdarzenia.
Polskie prawo karne jest prawem karnym czynu; tak więc tylko czyn może być
podstawą odpowiedzialności, a jego brak wyklucza konieczność zastanawiania
się nad innymi warunkami ponoszenia odpowiedzialności karnej.

„Czynem jest społecznie doniosły, odpowiednio spójny fragment zewnętrznego
zachowania się człowieka."

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/wymiar-niesprawiedliwosci/
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*
magdalena krośnicka-zaleśny
magdalena krośnicka-zaleśny2
magdalena krośnicka-zaleśny3
Zawiadomienie o przestępstwie
Świadome, umyślne oszustwa sądowe, zbrodnie stalinowskie nie ulegają przedawnieniu.
Funkcjonariusze pokroju Marii Gurowskiej Sand i Fajgi Mindla celowo działają na
przewlekłość postępowań, na przedawnienie przestępstw i to też jest zbrodnia najgorszego
kalibru, bo popełniana w majestacie prawa. Akta były dziesięć lat w sądzie, a nie u mnie w
domu. Wyrok karny z oskarżenia prywatnego II K 467/07 zapadł bez przyczyny, bez faktu
zdarzenia, w oparciu o fałsz materialny. Zaoczny wyrok cywilny zaś I C 1062/08, zbudowany
na zasadzie fikcji doręczeń, odbiegał od „ustaleń” usypiającego wyroku karnego i był to
sfingowany proces. To były dowolne, reketierskie decyzje. Skoro jestem pokrzywdzony, to
ktoś tej krzywdy dokonał i należy krzywdy naprawić (patrz obowiązek naprawienia szkody).
Niezależnie, że zbrodnie przeciwko ludzkości nie ulegają przedawnieniu, a przynajmniej
konstytucja zawiesza bieg przedawnienia przestępstw popełnionych przez funkcjonariuszy do
czasu ustania tych przyczyn, to pokrzywdzony ma prawo do obrony na każdym etapie
postępowania. Sędzia Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków Magdalena KrośnickaZaleśny nie uwzględniając zażalenia represjonowanego, bierze współudział w zbrodniach
stalinowskich, w tuszowaniu przestępstw, w nadużyciu władzy i w fałszu intelektualnym. To
jest działanie w zorganizowanej grupie przestępczej i kiedyś za to odpowiecie. Nie procedury
i manipulacje prawne decydują o istocie sprawy tylko ustalenie zdarzeń, dowody cyfrowe,
oczywiste fakty i prawda materialna. Ta parodia prawa oparta jest o jedną kartkę papieru
Mieczysława Ligęzy (k. 8 akt sprawy II K 467/07). Ja nie jestem zainteresowany wsadzeniem
do więzień socjopatów, tylko wyprostowaniem sprawy zbudowanej na przestępstwach.
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/
Jelenia Góra, dnia 6 kwietnia 2017 r.

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

Art. 43. Brak przedawnienia zbrodni wojennych i przeciw ludzkości

Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości nie podlegają przedawnieniu.
Art. 44. Przestępstwa nie ścigane z przyczyn politycznych a przedawnienie

Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Bieg przedawnienia w stosunku do przestępstw, nie ściganych z przyczyn politycznych,
popełnionych przez funkcjonariuszy publicznych lub na ich zlecenie, ulega zawieszeniu do
czasu ustania tych przyczyn.
http://www.annarakowska.pl/post/komentarz-do-art-42-konstytucji-rp-24/
*

*
Jelenia Góra, dnia 30 marca 2017 r.

Organ nadrzędny
Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
I Wydział Cywilny
Wnioskodawca: Grzegorz Niedźwiecki 61072301251
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra
Pozwany: Dorota Witek – Sędzia Sądu Okręgowego w
Jeleniej Górze, ul. Mickiewicza 21, 58-500 Jelenia
Góra
Wartość przedmiotu sporu: 20.000 zł
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)

Pozew cywilny
o zadośćuczynienie przeciwko Dorocie Witek - Sędziego Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze za
zaniechanie zwolnienia powoda w całości z opłat i kosztów sądowych w sprawie I C 1755/16
Niniejszym działając w imieniu własnym i na rzecz powoda na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego
wnoszę o;
1. zasądzenie od strony pozwanej tytułem zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę kwoty
20.000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) za zaniechanie przez Dorotę Witek – Sędziego
Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze zwolnienia powoda w całości z opłat i kosztów sądowych,
2. zwolnienie z opłat sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, gdyż sytuacja materialna
powoda jest wyjątkowa. Pomoc państwa dla bezrobotnego jest nieodzowna, który z uwagi na
trudną sytuację materialną nie może uiścić opłat i kosztów bez wywołania uszczerbku w
koniecznych kosztach utrzymania siebie i rodziny. Powód nie ma z czego poczynić
oszczędności we własnych wydatkach, żyje nie z własnej winy poniżej granic niezbędnego
minimum na koszt rodziny.
Uzasadnienie
W dniu 27 lutego 2017 r. Grzegorz Niedźwiecki złożył do Organu nadrzędnego Sądu Rejonowego w
Jeleniej Górze pozew cywilny o zadośćuczynienie przeciwko Prezesowi Sądu Rejonowego w Jeleniej
Górze, wnosząc zasadnie między innymi o zwolnienie z opłat i kosztów sądowych oraz przyznanie
zastępstwa procesowego.
W dniu 14 marca 2017 r. Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Dorota Witek – jako
Przewodnicząca składu orzekającego, wydała postanowienie zwalniające powoda od kosztów
sądowych w zakresie opłaty od zażalenia na zarządzenie o zwrocie pozwu w części ponad kwotę 300 zł
oraz w pozostałej części wniosek oddalający. Była to decyzja dowolna, abstrakcyjna.
Nie strona wnosząca sprawę cywilną czy zażalenie winna liczyć się z kosztami i gromadzić w tym celu
środki, tylko funkcjonariusze represjonujący stronę powinni zwolnić, nabrać pokory, winni liczyć się z
ponoszonymi kosztami strony z tytułu represji i niemożnością gromadzenia przez wykluczoną
społecznie osobę środków. Pozwy i zażalenia to nie są moje chimery, bo takie mam hobby, tylko
wymuszona forma obrony. Użycie wskazanej argumentacji w uzasadnieniu jest niestosowne. To jest
nadużycie niezawisłości i swobody orzeczeń.
Z twierdzenia, iż: Powód nie pracuje zawodowo choć z przedstawionego do akt CV wynika, że
posiada liczne umiejętności pozwalające mu uzyskać zatrudnienie – istotna jest pierwsza część zdania.
Powód nie pracuje zawodowo. Nie liczne umiejętności tylko znajomości i koneksje pozwalają znaleźć
pracę w tym kraju i w tym systemie. Poza tym, nie liczy się co może się stać w przyszłości tylko jaki jest
stan faktyczny obecnie. Proszę wykorzystać moje umiejętności dając mi pracę mediatora, to będę miał
dochody.
Twierdzenie, iż: wskazane przez powoda dane w oświadczeniu majątkowym nie pozwalają na
stwierdzenie, że pozwany jest osobą ubogą a dochód rodziny nie pozwala na uiszczenie choć części
kosztów sądowych – jest nadużyciem. To że mój wujek ma basen czy żona samochód nie znaczy, że ja

mam majątek. Jestem osobą ubogą, żyję tylko dlatego, że rodzina mnie sponsoruje. Grzegorz
Niedźwiecki może być wdzięczny z tego powodu, ale nikt nie ma prawa wymuszać aby rodzina
pokrywała za niego koszty sądowe czy mandaty. Rodzina nie jest stroną postępowania, tylko to jest
sprawa cywilna, prywatna Grzegorza Niedźwieckiego. W zasadzie nie inicjatywa Grzegorza
Niedźwieckiego, tylko pokłosie wyroków bez przyczyny i sfingowanych procesów. Niezależnie od
powyższego, kredyty (rodziny) wyprzedzają należności sądowe, bo są to zobowiązania stałe wynikłe
wcześniej i niewywiązywanie się z tych obowiązków rodziłoby dramatyczne konsekwencje. To zresztą,
powtarzam, nie ma znaczenia, bo rodzina nie ma należności sądowych.
Określenie: Sąd uznał iż powód jest w stanie ponieść choć część kosztów sądowych i uwzględnił
wniosek w zakresie opłaty od zażalenia w części przekraczającej kwotę 300 zł. – jest krzywdzące i
kłamliwe. Nie domniemania tylko fakty są dowodem w sprawie, a te są takie, że powód nie ma złotówki
odłożonej na utrzymanie siebie, a co dopiero na jakiekolwiek wydatki sądowe. Jak Sąd znajdzie u
powoda jakieś zaskórniaki, to może dopiero powoływać się na przepisy ustawy o kosztach sądowych…
Zadam teraz pytanie (ktoś powie retoryczne), ile razy i ile pieniędzy mogę jeszcze odłożyć? Obserwując
kryzys komunikacyjny, legitymizacyjny i merytoryczny oraz przewlekłość postępowań, wynika że
dożywotnio będę musiał odkładać. Ta parodia prawa trwa już dziesięć lat i sugerowanie, że nie jestem
ubogi może wskazywać na niecne zamiary funkcjonariuszy, iż „można stale doić kolesia, bo jest z
kogo”. Otóż nie mam nawet jednej krowy lub dwóch kóz albo trzech owiec potrzebnych do wyżywienia.
Odmowa ze zwolnienia nawet z części kosztów, jest decyzją szablonową, dowolną funkcjonariuszy, nie
opartą na faktach, prawdzie materialnej i dowodach. Krzywdzicie ludzi bez skrupułów. Sąd uznając iż
powód jest w stanie ponieść choć część kosztów sądowych, musi to niezbicie wykazać. Jeśli ktoś
nadużywa niezawisłości i swobody orzeczeń, to powinien zmienić pracę.
Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku i dochodach jest w aktach sprawy I C 1755/16.
W związku z powyższym pozew jest zasadny i wnoszę jak w petitum.

W załączeniu:
Straty moralne i materialne Grzegorza Niedźwieckiego poniesione w wyniku postępowań
funkcjonariuszy prowadzonych w bezprecedensowej sprawie przez dziesięć lat.
Jelenia Góra, dnia 27 marca 2017 r.

Straty moralne i materialne w wyniku postępowań funkcjonariuszy prowadzonych przez dziesięć
lat





Koszty wmanipulowania mnie na początku 2011 r. we wznowienie postępowania cywilnego I C 1062/08,
choć fundamentem i wniosek dotyczył karnego II K 467/07, postępowanie I C 1227/10 (13.09.2010 r.,
07.04.2011 r.) – 1.320 zł.
Koszty adwokata z urzędu Łukasza Janika w sprawie VI Ko 58/11 (II K 467/07) – 442,80 zł.
Koszty zignorowanej ekspertyzy biegłego sądowego w zakresie informatyki i technologii internetowych
BDW CONSULTING Mariusza Czarneckiego ze Szczecina z dnia 13/14 kwietnia 2015 r. – 1.100 zł.





























Koszty adwokackie Magdaleny Krajewskiej od wznowienia postępowania karnego II K 467/07 z 20-27
kwietnia 2015 r. (oddalonego poza rozprawą fikcją ustaleń i nieznanymi domniemaniami sędziego) –
2.000 zł.
Koszty opłaty sądowej w Sądzie Apelacyjnym, sygn. akt I S 139/16, od skargi na przewlekłość
postępowania w Sądzie Okręgowym I C 1080/16 (1.11.2016 r.) – 100 zł.
Uiszczenie wpisu sądowego dnia 22.11.2016 r. na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w sprawie
udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt IV SAB/Wr 200/16 – 100 zł.
Uiszczenie wpisu sądowego dnia 25.11.2016 r. na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w sprawie
udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt IV SAB/Wr 201/16 – 100 zł.
Uiszczenie wpisu sądowego dnia 30.11.2016 r. na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w sprawie
udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt IV SAB/Wr 203/16 – 100 zł.
Uiszczenie wpisu sądowego dnia 27.12.2016 r. na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w sprawie
udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt IV SAB/Wr 217/16 – 100 zł.
Uiszczenie wpisu sądowego dnia 12.01.2017 r. na bezczynność Prokuratora Rejonowego w sprawie
udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt IV SAB/Wr 3/17 – 100 zł.
Uiszczenie wpisu sądowego dnia 7.12.2016 r. na bezczynność Szefa Centralnego Biura
Antykorupcyjnego w sprawie udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt II SAB/Wa 764/16 – 100 zł.
Uiszczenie wpisu sądowego dnia 13.12.2016 r. na bezczynność Rzecznika Praw Obywatelskich w
sprawie udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt II SAB/Wa 763/16 – 100 zł.
Uiszczenie wpisu sądowego dnia 15.12.2016 r. na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w sprawie
udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt II SAB/Wa 780/16 – 100 zł.
Uiszczenie wpisu sądowego dnia 19.12.2016 r. na bezczynność Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w
sprawie udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt II SAB/Wa 773/16 – 100 zł.
Uiszczenie wpisu sądowego dnia 22.12.2016 r. na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w sprawie
udostępnienia informacji publicznej, sygn. akt II SAB/Wa 775/16 – 100 zł.
Koszty sądowe na przestrzeni 10 lat (wszelkie opłaty sądowe, wpisowe, kopie pism) – 2.647 zł.
Koszty pomocy prawnej, tworzenia pism procesowych, za pomoc prywatną w interwencjach – 2.500 zł.
Koszty komunikacji ze stronami (koperty, znaczki, klej, opłaty pocztowe krajowe i zagraniczne) – 2.852
zł.
Koszty biurokracji (opłaty ksero, tusz drukarski, papier, spinacze, taśmy itp.) – 4.300 zł.
Koszty podróży do instytucji (bilety, paliwo samochodowe, amortyzacja samochodu) – 3.000 zł.
Koszty amortyzacji, zużycia urządzeń, środków technicznych (komputer, drukarka, aparat fotograficzny,
kamera, telefon) – 5.000 zł.
Koszty zużytej energii elektrycznej (światło, urządzenia techniczne wykorzystane w sumie przez co
najmniej 100 dni) – 2.400 zł.
Koszty wykluczenia społecznego (niemożność posiadania konta bankowego i dokonywania transakcji,
zaciągania kredytów, posiadania majątku) – 1.500 zł.
Koszty utraconych zarobków (10 lat niemożności posiadania legalnej pracy w Polsce i otrzymywania
zarobków – lęk przed zajęciem pensji, proceduralnie zablokowane wyjazdy do pracy w Niemczech, brak
stażu do emerytury) – 60.000 zł.
Koszty zdrowotne (stres, leki, terapia, osłabienie organizmu, skrócenie życia) – 60.000 zł.
Koszty rodzinne (przerwanie więzi rodzinnych, brak spędzania wspólnego czasu, brak urlopów i
wycieczek, brak gier i zabaw, brak słodyczy, brak kieszonkowego i materialnych środków niezbędnych,
brak pozytywnego nastroju) – 10.000 zł.
Koszty moralne – 500.000 zł.

Ogółem – 660.161,80 zł.

Reżimowe sankcje
Na przestrzeni ośmiu lat (13.11.2008 r. – do dnia dzisiejszego) toczą się z obrazą przepisów prawa materialnego
postępowania egzekucyjne w sprawie I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16).
W okresie 05.08.2009 r. – 14.07.2014 r. SSR Sylwia Bańka–Mrozewska nakładała grzywny (2.000, 2.000, 2.000,
4.000, 4.000, 4.500, 8.600 zł) w trybie czynności niezastępowalnej zamiast w myśl art. 1049 k.p.c.
W okresie 18.01.2013 r. – 07.11.2014 r. SSR Paweł Siwek zamieniał niezasadne grzywny na areszt (łącznie 180
dni).
Sąd zasądził mi umyślnie 27.100 zł grzywien, które zamienił na 180 dni internowania i tylko niezapłacenie
zaliczek przez wierzyciela (fałszywego oskarżyciela) uchroniło mnie póki co i moją rodzinę od tragedii.
Etyczne rozwiązanie
Zobowiązanie pozwanego do zamieszczenia przeprosin (w istocie niesłusznych) w środkach masowego
komunikowania nie jest czynnością niezastępowalną jak przyjęli sędziowie używając jako podstawy art. 1050
k.p.c.
Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika oświadczenia
odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c. Praktyka i orzecznictwa
o tym świadczą. Mając na uwadze nie tylko powyższy przepis i art. 6 k.p.c. oraz art. 5 k.c. sędziowie powinni
umocować wierzyciela do zamieszczenia przeprosin (w jego interesie, nie wnikając w słuszność) na koszt
dłużnika.
Wówczas tak by to wyglądało:



Przeprosiny na stronie internetowej http://www.jelonka.com/ (tekst sponsorowany) – 220 zł netto.
Przeprosiny w tygodniku „Jelonka.com” jeden moduł (rozmiar wizytówki) – 60 zł netto.

Razem – 344,40 zł brutto.


Przeprosiny w tygodniku „Nowiny Jeleniogórskie” jeden moduł ( 4 x 10 cm) – 137,76 zł brutto.

Ogółem – 482,16 zł brutto.

Jak się ma 482,16 zł bezzwłocznych kosztów w przypadku umocowania wierzyciela do zamieszczenia przeprosin
na koszt dłużnika do 27.100 zł represyjnych grzywien (180 dni więzienia) i dziesięciu lat tortur, bo „sędziowie”
mają kaprys stosować reliktowy (gangsterski) przepis art. 1050 k.p.c. zamiast 1049 k.p.c.? To jest świadoma
obraza przepisów prawa materialnego. To jest barbarzyńska próba zmuszenia mnie do poświadczenia
nieprawdy.
Za niespełna 500 zł irracjonalnych kosztów sędziowie dokonują dziesięcioletnich tortur i zmierzają do egzekucji
27.100 zł oraz pół roku więzienia dla niewinnego człowieka.
Należy mi się praktycznie równowartość poniesionych strat. Jako, że przepisy przewidują maksymalną kwotę
odszkodowania za przewlekłe postępowanie w sprawie w wysokości 20.000 zł, to takiej kwoty z tego tytułu się
domagam.

Wszystkie poniesione przeze mnie koszta materialne, zdrowotne i moralne są winą złośliwych, niehumanitarnych,
przekornych, niezasadnych działań lub zaniechania barbarzyńskich funkcjonariuszy. Większość z tych kosztów i
moralnych mam nadzieję odzyskać od Skarbu Państwa w postępowaniu cywilnym.

Grzegorz Niedźwiecki, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19, Tel. 791830093

*
Jelenia Góra, dnia 30 marca 2017 r.

Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
58-506 Jelenia Góra
ul. Działkowicza 19
PESEL 61072301251

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
I Wydział Cywilny
Sygn. akt I C 257/17

Uzupełnienie wniosku o zwolnienie z opłat i kosztów sądowych
Na wstępie chciałbym przypomnieć, że powództwo Grzegorza Niedźwieckiego nie toczy się o odszkodowanie z
tytułu odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy podległych Ministrowi
Sprawiedliwości Innych, tylko o zadośćuczynienie od Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze za naruszenie
dóbr osobistych. Oczekuję m.in.:



zobowiązania Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze do udzielenia żądanej, istotnej informacji (co
dotyczy sfery prawa niemajątkowego) oraz
zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę z tytułu zaniechania udzielenia informacji mającej
istotne znaczenie w sprawie egzekucyjnej I Co 441/16 i cywilnej I C 1062/08.

To drugie dotyczy dopiero symbolicznego prawa majątkowego. Za wyrządzone krzywdy w wyniku celowej,
umyślnej bezczynności ponosi osobistą odpowiedzialność – wyłącznie Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej
Górze.
Podkreślić należy, że nie organ pozwanego powinien sprawę rozstrzygać. Sędziowie Sądu Okręgowego w
Jeleniej Górze powinni się wyłączyć z postępowania przeciwko Prezesowi Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.
Który sędzia powie, że nie zna Prezesa SO - patrz art. 41 § 1 k.p.k., art. 42 § 4 k.p.k. oraz art. 43 k.p.k., art. 48. §
1 k.p.c. (iudex inhabilis) oraz art. 49 k.p.c.
Ad meritum
Zwolnienie z opłat i kosztów sądowych jest w pełni uzasadnione. Do 2012 roku pracowałem jako opiekun osób
starszych w Niemczech. Uwikłanie mnie w postępowania sądowe pozbawiło mnie tej pracy. Ryzykując, że
ściągnie się ode mnie haracz, postanowiłem znaleźć pracę w Polsce. Złożyłem aplikację o pracę między innymi

do: Urzędu Miasta Jelenia Góra, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Zakładu Komunikacji,
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik”, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, PGNiG w Jeleniej
Górze, TAURON Energia, Leroy Merlin, Castorama, Dr. Schneider, Draexlmaier, Jelenia Plast, ZORKA i wielu
innych podmiotów gospodarczych. Byłem na rozmowie kwalifikacyjnej w Domu Pomocy Społecznej na ul. Leśnej
w Jeleniej Górze. Niestety skutek jest zerowy. Jeśli Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze przyjmie mnie na etat
społecznego kuratora sądowego lub mediatora, to wówczas będę miał jakieś dochody.
Na dzień dzisiejszy nie mam żadnych stałych dochodów, jestem osobą bezrobotną, bez prawa do
zasiłku. Przez określenie fuchy, należy rozumieć sporadyczne podziękowania za pomoc rodzicom i osobom
nieporadnym w robieniu zakupów, myciu okien, doraźnych remontach. Utrzymuje mnie żona, teściowa, dwa razy
w tygodniu robię zakupy wiekowej matce za kieszonkowe, pomaga siostra, brat, stoję przed Biedronką żebrać na
jedzenie lub pcham wózki przed TESCO za jałmużnę. Zbieram złom i sprzedaję makulaturę, bo zostałem przez
funkcjonariuszy wykluczony społecznie. Taka jest rzeczywistość, która nie ma żadnych podstaw zdarzeniowych
do istnienia. Moja żona, teściowa, matka, siostra, brat, obcy darczyńcy, właściciele skupu złomu i makulatury nie
są stronami niepotrzebnych postępowań i boleją nad tym faktem. Państwo wiedzą ile kosztuje utrzymanie
pięcioosobowej rodziny, domu, opłata mediów, zapewnienie dzieciom godnych warunków życia i nauki. O
kredytach już nie wspomnę.
Będąc osobą bezrobotną od kilku lat nie składam żadnych deklaracji podatkowych. Nie mam też żadnych
rachunków bankowych, nie mam konta bankowego i nie mogę przedłożyć żadnych wyciągów z kont. Nie mam
emerytury/renty, zasiłku z MOPS.
Podtrzymuję wniosek o zwolnienie z opłat sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, gdyż sytuacja
materialna wnioskodawcy jest wyjątkowa. Pomoc państwa dla bezrobotnego jest nieodzowna, który z uwagi na
trudną sytuację materialną nie może uiścić opłat i kosztów bez wywołania uszczerbku w koniecznych kosztach
utrzymania siebie i rodziny. Wnioskodawca nie ma z czego poczynić oszczędności we własnych wydatkach, żyje
nie z własnej winy na koszt rodziny, poniżej granic niezbędnego minimum egzystencji. Nie ma tu zastosowania
orzecznictwo (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 31.03.1987 r., sygn. akt I CZ 26/87). W tym przypadku
nie można się na te zabiegi powołać. Z pustego w próżne się bowiem nie naleje. Moje dzieci nie otrzymują nie
tylko kieszonkowego ode mnie, ale nawet napoi do szkoły. Przez to złośliwe dojenie mnie, nie stać mnie na
wysłanie córki na studia.
Na koniec pragnę zauważyć, że bezpodstawne jest wzywanie mnie do dołączenia oświadczenia o stanie
rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, a także dokumentów obrazujących źródła oraz
wysokość dochodów osiąganych przeze mnie oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie
domowym. To jest sprawa prywatna (pokrzywdzonego) i moja rodzina nie ma obowiązku się legitymować i
ponosić konsekwencje czyichś opłat sądowych32. Wystarczy, że mnie karmią. Sąd wikłając emocjonalnie i
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Nie strona wnosząca sprawę cywilną czy zażalenie winna liczyć się z kosztami i gromadzić w tym celu środki, tylko
funkcjonariusze represjonujący stronę powinni zwolnić, nabrać pokory, winni liczyć się z ponoszonymi kosztami strony z
tytułu represji i niemożnością gromadzenia przez wykluczoną społecznie osobę środków. Pozwy i zażalenia to nie są moje
chimery, bo takie mam hobby, tylko wymuszona forma obrony. Użycie wskazanej argumentacji w uzasadnieniu jest
niestosowne. To jest nadużycie niezawisłości i swobody orzeczeń.
Z twierdzenia, iż: Powód nie pracuje zawodowo choć z przedstawionego do akt CV wynika, że posiada liczne umiejętności
pozwalające mu uzyskać zatrudnienie – istotna jest pierwsza część zdania. Powód nie pracuje zawodowo. Nie liczne
umiejętności tylko znajomości i koneksje pozwalają znaleźć pracę w tym kraju i w tym systemie. Poza tym, nie liczy się co
może się stać w przyszłości tylko jaki jest stan faktyczny obecnie. Proszę wykorzystać moje umiejętności dając mi pracę
mediatora, to będę miał dochody.

materialnie osoby niebędące stroną postępowania w finansowe zobowiązania narusza Konwencję w sprawie
zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.
W związku z powyższym wnoszę jak w pozwie. Prawo do sądu i do obrony zapewnia mi konstytucja.
W załączeniu:
1. Oświadczenie majątkowe
2. Karta stawiennictwa w PUP

*
Jelenia Góra, dnia 30 marca 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
58-506 Jelenia Góra
ul. Działkowicza 19
PESEL 61072301251

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
I Wydział Cywilny
Sygn. akt I C 727/17
Twierdzenie, iż: wskazane przez powoda dane w oświadczeniu majątkowym nie pozwalają na stwierdzenie, że pozwany jest
osobą ubogą a dochód rodziny nie pozwala na uiszczenie choć części kosztów sądowych – jest nadużyciem. To że mój
wujek ma basen czy żona samochód nie znaczy, że ja mam majątek. Jestem osobą ubogą, żyję tylko dlatego, że rodzina
mnie sponsoruje. Grzegorz Niedźwiecki może być wdzięczny z tego powodu, ale nikt nie ma prawa wymuszać aby rodzina
pokrywała za niego koszty sądowe czy mandaty. Rodzina nie jest stroną postępowania, tylko to jest sprawa cywilna,
prywatna Grzegorza Niedźwieckiego. W zasadzie nie inicjatywa Grzegorza Niedźwieckiego, tylko pokłosie wyroków bez
przyczyny i sfingowanych procesów. Niezależnie od powyższego, kredyty (rodziny) wyprzedzają należności sądowe, bo są
to zobowiązania stałe wynikłe wcześniej i niewywiązywanie się z tych obowiązków rodziłoby dramatyczne konsekwencje. To
zresztą, powtarzam, nie ma znaczenia, bo rodzina nie ma należności sądowych.
Określenie: Sąd uznał iż powód jest w stanie ponieść choć część kosztów sądowych i uwzględnił wniosek w zakresie
opłaty od zażalenia w części przekraczającej kwotę 300 zł. – jest krzywdzące i kłamliwe. Nie domniemania tylko fakty są
dowodem w sprawie, a te są takie, że powód nie ma złotówki odłożonej na utrzymanie siebie, a co dopiero na jakiekolwiek
wydatki sądowe. Jak Sąd znajdzie u powoda jakieś zaskórniaki, to może dopiero powoływać się na przepisy ustawy o
kosztach sądowych…
Zadam teraz pytanie (ktoś powie retoryczne), ile razy i ile pieniędzy mogę jeszcze odłożyć? Obserwując kryzys
komunikacyjny, legitymizacyjny i merytoryczny oraz przewlekłość postępowań, wynika że dożywotnio będę musiał odkładać.
Ta parodia prawa trwa już dziesięć lat i sugerowanie, że nie jestem ubogi może wskazywać na niecne zamiary
funkcjonariuszy, iż „można stale doić kolesia, bo jest z kogo”. Otóż nie mam nawet jednej krowy lub dwóch kóz albo trzech
owiec potrzebnych do wyżywienia. Odmowa ze zwolnienia nawet z części kosztów, jest decyzją szablonową, dowolną
funkcjonariuszy, nieopartą na faktach, prawdzie materialnej i dowodach. Krzywdzicie ludzi bez skrupułów. Sąd uznając iż
powód jest w stanie ponieść choć część kosztów sądowych, musi to niezbicie wykazać. Jeśli ktoś nadużywa niezawisłości i
swobody orzeczeń, to powinien zmienić pracę.

Uzupełnienie wniosku o zwolnienie z opłat i kosztów sądowych
Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że stażysta Aleksandra Barszczak błędnie uznała, iż Grzegorz Niedźwiecki
wniósł powództwo przeciwko Prezesowi Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze jedynie o zapłatę. Pozew dotyczył
przede wszystkim prawa niemajątkowego i łącznie z nim prawa majątkowego. Istotą pozwu jest zobowiązanie
Prezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze do udzielenia żądanej, merytorycznej, istotnej, precyzyjnej
odpowiedzi. Prezes Sądu Rejonowego nie udzielił mi żadnej odpowiedzi, w miejsce tego starszy sekretarz
sądowy Anna Zdziech udzieliła mi niejasnej, ogólnikowej, nieczytelnej odpowiedzi, która zwykłemu śmiertelnikowi
nic nie mówi. Odpowiedź wyczerpująca ma istotne znaczenie w sprawie egzekucyjnej i ewentualnego wzruszenia
chybionego wyroku II K 467/07.
Ponadto podkreślić należy, że nie organ pozwanego powinien sprawę rozstrzygać. Sędziowie Sądu Rejonowego
w Jeleniej Górze powinni się wyłączyć z postępowania przeciwko Prezesowi Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze.
Który sędzia powie, że nie zna Prezesa SR - patrz art. 41 § 1 k.p.k., art. 42 § 4 k.p.k. oraz art. 43 k.p.k., art. 48. §
1 k.p.c. (iudex inhabilis) oraz art. 49 k.p.c.
Ad meritum
Zwolnienie z opłat i kosztów sądowych jest w pełni uzasadnione. Do 2012 roku pracowałem jako opiekun osób
starszych w Niemczech. Uwikłanie mnie w postępowania sądowe pozbawiło mnie tej pracy. Ryzykując, że
ściągnie się ode mnie haracz, postanowiłem znaleźć pracę w Polsce. Złożyłem aplikację o pracę między innymi
do: Urzędu Miasta Jelenia Góra, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Zakładu Komunikacji,
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Wodnik”, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, PGNiG w Jeleniej
Górze, TAURON Energia, Leroy Merlin, Castorama, Dr. Schneider, Draexlmaier, Jelenia Plast, ZORKA i wielu
innych podmiotów gospodarczych. Byłem na rozmowie kwalifikacyjnej w Domu Pomocy Społecznej na ul. Leśnej
w Jeleniej Górze. Niestety skutek jest zerowy. Jeśli Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze przyjmie mnie na etat
społecznego kuratora sądowego lub mediatora, to wówczas będę miał jakieś dochody.
Na dzień dzisiejszy nie mam żadnych stałych dochodów, jestem osobą bezrobotną, bez prawa do
zasiłku. Przez określenie fuchy, należy rozumieć sporadyczne podziękowania za pomoc rodzicom i osobom
nieporadnym w robieniu zakupów, myciu okien, doraźnych remontach. Utrzymuje mnie żona, teściowa, dwa razy
w tygodniu robię zakupy wiekowej matce za kieszonkowe, pomaga siostra, brat, stoję przed Biedronką żebrać na
jedzenie lub pcham wózki przed TESCO za jałmużnę. Zbieram złom i sprzedaję makulaturę, bo zostałem przez
funkcjonariuszy wykluczony społecznie. Taka jest rzeczywistość, która nie ma żadnych podstaw zdarzeniowych
do istnienia. Moja żona, teściowa, matka, siostra, brat, obcy darczyńcy, właściciele skupu złomu i makulatury nie
są stronami niepotrzebnych postępowań i boleją nad tym faktem. Państwo wiedzą ile kosztuje utrzymanie
pięcioosobowej rodziny, domu, opłata mediów, zapewnienie dzieciom godnych warunków życia i nauki. O
kredytach już nie wspomnę.
Będąc osobą bezrobotną od kilku lat nie składam żadnych deklaracji podatkowych. Nie mam też żadnych
rachunków bankowych, nie mam konta bankowego i nie mogę przedłożyć żadnych wyciągów z kont. Nie mam
emerytury/renty, zasiłku z MOPS.
Podtrzymuję wniosek o zwolnienie z opłat sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, gdyż sytuacja
materialna wnioskodawcy jest wyjątkowa. Pomoc państwa dla bezrobotnego jest nieodzowna, który z uwagi na
trudną sytuację materialną nie może uiścić opłat i kosztów bez wywołania uszczerbku w koniecznych kosztach
utrzymania siebie i rodziny. Wnioskodawca nie ma z czego poczynić oszczędności we własnych wydatkach, żyje
nie z własnej winy na koszt rodziny, poniżej granic niezbędnego minimum egzystencji. Nie ma tu zastosowania

orzecznictwo (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 31.03.1987 r., sygn. akt I CZ 26/87). W tym przypadku
nie można się na te zabiegi powołać. Z pustego w próżne się bowiem nie naleje. Moje dzieci nie otrzymują nie
tylko kieszonkowego ode mnie, ale nawet napoi do szkoły. Przez to złośliwe dojenie mnie, nie stać mnie na
wysłanie córki na studia.
Na koniec pragnę zauważyć, że bezpodstawne jest wzywanie mnie do dołączenia oświadczenia o stanie
rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania, a także dokumentów obrazujących źródła oraz
wysokość dochodów osiąganych przeze mnie oraz osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie
domowym. To jest sprawa prywatna (pokrzywdzonego) i moja rodzina nie ma obowiązku się legitymować i
ponosić konsekwencje czyichś opłat sądowych33. Wystarczy, że mnie karmią. Sąd wikłając emocjonalnie i
33

Nie strona wnosząca sprawę cywilną czy zażalenie winna liczyć się z kosztami i gromadzić w tym celu środki, tylko
funkcjonariusze represjonujący stronę powinni zwolnić, nabrać pokory, winni liczyć się z ponoszonymi kosztami strony z
tytułu represji i niemożnością gromadzenia przez wykluczoną społecznie osobę środków. Pozwy i zażalenia to nie są moje
chimery, bo takie mam hobby, tylko wymuszona forma obrony. Użycie wskazanej argumentacji w uzasadnieniu jest
niestosowne. To jest nadużycie niezawisłości i swobody orzeczeń.
Z twierdzenia, iż: Powód nie pracuje zawodowo choć z przedstawionego do akt CV wynika, że posiada liczne umiejętności
pozwalające mu uzyskać zatrudnienie – istotna jest pierwsza część zdania. Powód nie pracuje zawodowo. Nie liczne
umiejętności tylko znajomości i koneksje pozwalają znaleźć pracę w tym kraju i w tym systemie. Poza tym, nie liczy się co
może się stać w przyszłości tylko jaki jest stan faktyczny obecnie. Proszę wykorzystać moje umiejętności dając mi pracę
mediatora, to będę miał dochody.
Twierdzenie, iż: wskazane przez powoda dane w oświadczeniu majątkowym nie pozwalają na stwierdzenie, że pozwany jest
osobą ubogą a dochód rodziny nie pozwala na uiszczenie choć części kosztów sądowych – jest nadużyciem. To że mój
wujek ma basen czy żona samochód nie znaczy, że ja mam majątek. Jestem osobą ubogą, żyję tylko dlatego, że rodzina
mnie sponsoruje. Grzegorz Niedźwiecki może być wdzięczny z tego powodu, ale nikt nie ma prawa wymuszać aby rodzina
pokrywała za niego koszty sądowe czy mandaty. Rodzina nie jest stroną postępowania, tylko to jest sprawa cywilna,
prywatna Grzegorza Niedźwieckiego. W zasadzie nie inicjatywa Grzegorza Niedźwieckiego, tylko pokłosie wyroków bez
przyczyny i sfingowanych procesów. Niezależnie od powyższego, kredyty (rodziny) wyprzedzają należności sądowe, bo są
to zobowiązania stałe wynikłe wcześniej i niewywiązywanie się z tych obowiązków rodziłoby dramatyczne konsekwencje. To
zresztą, powtarzam, nie ma znaczenia, bo rodzina nie ma należności sądowych.
Określenie: Sąd uznał iż powód jest w stanie ponieść choć część kosztów sądowych i uwzględnił wniosek w zakresie
opłaty od zażalenia w części przekraczającej kwotę 300 zł. – jest krzywdzące i kłamliwe. Nie domniemania tylko fakty są
dowodem w sprawie, a te są takie, że powód nie ma złotówki odłożonej na utrzymanie siebie, a co dopiero na jakiekolwiek
wydatki sądowe. Jak Sąd znajdzie u powoda jakieś zaskórniaki, to może dopiero powoływać się na przepisy ustawy o
kosztach sądowych…
Zadam teraz pytanie (ktoś powie retoryczne), ile razy i ile pieniędzy mogę jeszcze odłożyć? Obserwując kryzys
komunikacyjny, legitymizacyjny i merytoryczny oraz przewlekłość postępowań, wynika że dożywotnio będę musiał odkładać.
Ta parodia prawa trwa już dziesięć lat i sugerowanie, że nie jestem ubogi może wskazywać na niecne zamiary
funkcjonariuszy, iż „można stale doić kolesia, bo jest z kogo”. Otóż nie mam nawet jednej krowy lub dwóch kóz albo trzech
owiec potrzebnych do wyżywienia. Odmowa ze zwolnienia nawet z części kosztów, jest decyzją szablonową, dowolną
funkcjonariuszy, nieopartą na faktach, prawdzie materialnej i dowodach. Krzywdzicie ludzi bez skrupułów. Sąd uznając iż
powód jest w stanie ponieść choć część kosztów sądowych, musi to niezbicie wykazać. Jeśli ktoś nadużywa niezawisłości i
swobody orzeczeń, to powinien zmienić pracę.

materialnie osoby niebędące stroną postępowania w finansowe zobowiązania narusza Konwencję w sprawie
zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania.
W związku z powyższym wnoszę jak w pozwie. Prawo do sądu i do obrony zapewnia mi konstytucja.
W załączeniu:
3. Oświadczenie majątkowe
4. Karta stawiennictwa w PUP

*
Dotyczy: I C 1062/08, I Co 3259/08, I Co 441/16

Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Agnieszka Kałużna-Rudowicz napisała:
„Ustawodawca uzależnił wykonanie aresztu od dokonania stosownej wpłaty przez
wierzyciela. Sąd nie dysponuje środkami prawnymi aby przymusić wierzyciela do dokonania
wpłaty, ani nie jest uprawniony do wykonania aresztu na koszt Skarbu Państwa. Ocena
zasadności takiej regulacji nie należy do Sądu.”
Sąd nie jest uprawniony do wykonania aresztu na koszt Skarbu Państwa, ale jest uprawniony
do świadomego narażania Skarbu Państwa na straty znacznie wyższe niż koszt aresztu.
Pozwala bowiem prowadzić bezproduktywną biurokracją przez dziesięciolecia, odbijając bez
sensu piłeczkę z obstrukcyjnym wierzycielem. Skutku z tego żadnego nie będzie, poza stratą
środków technicznych, kosztów komunikacji i wypłat funkcjonariuszy za jałową pracę, którą
można w normalnym kraju spożytkować w produktywnych przypadkach. Do kogo należy
ocena zasadności takiej regulacji?
Przypomnę to Państwu i zrobię bilans za parę lat.
Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze twierdzi, że kryzys komunikacyjny, humanitarny i
ekonomiczny spowodowany jest zaparciem wierzyciela i że nie ma wpływu na
ustawodawstwo. Jeżeli pokrzywdzony uzyska kiedyś odszkodowanie od Rzeczpospolitej
Polski za okrutne, nieludzkie i poniżające traktowanie a myśl, art. 1 ust 1 Konwencji w
Sprawie Zakazu Stosowania Tortur, to nie za winy wierzyciela tylko podmiotu Skarbu
Państwa, czyli Sądu jeleniogórskiego. Sędzia kierując się zbiorem zasad etyki zawodowej
sędziów, ślubowaniem i definicją „sędzia”, winien poczynić wszelkie kroki, aby
odpowiedzialność nie spadła na sąd i podjąć środki zaradcze. Może składać skargi na władzę
ustawodawczą oraz interpelacje poselskie skoro prawo źle funkcjonuje czy wnioski o reformę
ustrojstwa, żeby nikt nie zarzucił władzom, iż mamy stalinowskie prawo. Jest wiele dróg
rozwiązań, tylko woli trzeba i prawdziwej etyki. Może i powinien też w tej bezprecedensowej
sprawie odpowiednie kroki podjąć Rzecznik Praw Obywatelskich.

Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Starszym, Chorym i Pokrzywdzonym im. Jana Pawła II z
siedzibą w Jeleniej Górze ma uprawnienia procesowe w sprawie zarówno jako czynnik
społeczny oraz jako podmiot uprawniony przeze mnie. Może zawsze składać petycje na rzecz
ludzi pokrzywdzonych (art. 13, 16, 17, 18 statutu).
To są działania podejmowane wspólnie i w porozumieniu sędziów i radców prawnych. Będę
to wszystko publikował i napiszę książkę, zobaczymy jak to się skończy. Miłego
samopoczucia życzę.
Jelenia Góra, 24 marca 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

*
Stowarzyszenie Pomocy Ludziom Starszym,
Chorym i Pokrzywdzonym im. Jana Pawła II
Ul. Józefa Piłsudskiego 15/11
58-500 Jelenia Góra
KRS: 0000326421
REGON: 02095753800000
NIP: 611-26-73-948

Prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
za pośrednictwem
Prezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
Dotyczy: I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16)

CIĄG DALSZY PETYCJI
W odpowiedzi na pismo Prezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze SSR Agnieszki KałużnejRudowicz z dnia 16 marca 2017 r., uprzejmie informuję, że Prezes Sądu Rejonowego nie odniósł się
rzeczowo do treści, do sensu stricte petycji, w związku z czym oświadczam, co następuje.
My nie podważamy tego, że Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze jest związany wyrokiem Sądu Okręgowego
w Jeleniej Górze z dnia 3 września 2008 r. i prawomocności skazania Grzegorza Niedźwieckiego o
naruszenie dóbr osobistych w sprawie I C 1062/08.
Nie polemizujemy na temat zasadności skazania Grzegorza Niedźwieckiego, zastosowanych etapów
stosowania prawa, dokonanych ustaleń faktycznych w postępowaniu I C 1062/08 i tożsamości zdarzeń
z wyrokiem karnym.

Pytamy tylko i oczekujemy odpowiedzi:








Czy przedmiotowy wyrok z klauzulą natychmiastowej wykonalności rozstrzyga merytorycznie
kwestię formy przeprosin?
Czy w sentencji wyroku cywilnego jest określone, że należy przymuszać Grzegorza
Niedźwieckiego do wykonania przeprosin w trybie reliktowego przepisu art. 1050 k.p.c., bo jest
to czynność niezastępowalna?
Czy kwestii tej nie precyzuje w ogóle wyrok, bo sposób przeprosin zależy od rodzaju mediów
gdzie mają być one dokonane i reguluje to kodeks postępowania cywilnego?
Czy gdyby wierzyciel wnosił o wykonanie kary śmierci, to Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze byłby
obowiązany zarządzić jej wykonanie, czy musiałby dostosować się wyłącznie do zapisów
wyroku i orzecznictwa?
Czy wobec obstrukcji wierzyciela Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze może zlecić innej osobie
wykonanie czynności za zobowiązanego i na jego koszt jako wykonanie zastępcze w trybie
art. 127 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji?

Ne bis In idem
Czy skoro wierzyciel nie ubiega się do umocowania go do wykonania czynności na koszt
dłużnika, czyli nie chce realnego urzeczywistnienia zadośćuczynienia oraz zaniechał wpłacenia
zaliczki na areszt dłużnika, czyli odstąpił od ukarania Grzegorza Niedźwieckiego (vide
postanowienie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Wydział I Cywilny z dnia 4 sierpnia 2015 r.,
sygn. akt I Co 3259/08), to czy nie należy umorzyć nieskutecznego z winy wierzyciela
postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 5 k.c.? Prawo materialne jest ściśle związane z
prawem procesowym34. Nie należy wyczerpanej drogi powtarzać skoro efekt będzie taki sam. To
34

Generalnie art. 5 k.c. dotyczy wprost prawa materialnego, niemniej jednak prawo
podmiotowe jest często realizowane w drodze czynności procesowych (np. poprzez
wytoczenie powództwa) i w tym sensie może również podlegać ocenie w świetle art. 5 k.c.
M. Pyziak-Szafnicka, [w:] System Prawa…, , s. 811.

W świetle orzecznictwa nadużycie prawa jest zachowaniem nie do zaakceptowania z
moralnego i celowościowego punktu widzenia. W praktyce sąd odnosi się do pojęć
słuszności, dobrej wiary, uczciwości, lojalności, niezależnie od tego, czy nadużycie polega na
działaniu sprzecznym z zasadami współżycia społecznego, czy z celem gospodarczospołecznym prawa. Chociaż katalog zasad nie może być z natury rzeczy zamknięty, Sąd
Najwyższy prezentuje stanowisko, że sąd orzekający powinien wskazać konkretną naruszoną
zasadę w konkretnych okolicznościach faktycznych. Obowiązkiem sądu jest zatem określenie,
czy w danych okolicznościach można uznać, że postępowanie strony jest naganne z punktu
widzenia konkretnej normy etycznej. Doktryna wskazuje ponadto na konieczność
przytoczenia zachowania, które byłoby zgodne z zasadami współżycia społecznego, jeśli
identyfikacja konkretnej zasady jest utrudniona. Z drugiej strony podnosi się, że treść zasad
współżycia społecznego, o których mowa w art. 5 k.c., jest zmienna w czasie i nie poddaje się

jest zwykła złośliwość. Sąd będąc stronniczym weźmie odpowiedzialność za przewlekłość
postępowań oraz nieludzkie i poniżające traktowanie na siebie.
Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym
przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie
uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

Pan Grzegorz Niedźwiecki złożył stanowisko do Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, w którym
oświadczył, że nie przeprosi nigdy Firmy Motoryzacyjnej „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze, bo byłoby
to poświadczenie nieprawdy. W tej sytuacji należy zadać pytanie wierzycielowi, czy dokona opłaty
zaliczek jak nazbiera się 180 dni lub jakikolwiek wymiar aresztu i w przypadku zadeklarowania, że
podtrzyma swoje stanowisko wyrażone w sprawie I Co 3259/08, iż nie dokona opłaty zaliczek, to należy
oddalić wniosek wierzyciela o przymuszenie dłużnika do wykonania czynności, bo jest bezcelowy, jako
prowadzący do nikąd.
Jeżeli wierzyciel będzie stosował nadal wieloletnią obstrukcję, to należy mu zagrozić, że poniesie
konsekwencje prawne, że może ponieść sankcje za umyślne narażenia Skarbu Państwa na straty i za
szkody społeczne. Musi być jakaś granica przyzwoitości. Proszę wysłać mediatora do wierzyciela, niech
przemówi mu do rozsądku. Prawo musi mieć możliwość wyjścia z pata, narzędzia do rozwiązania tego
problemu, do zakończenia przewlekłości postępowań i do finalnego załatwienia sprawy.

W obecnym stanie rzeczy naruszane są fundamentalne prawa człowieka, kłóci się to z Powszechną
deklaracją praw człowieka i zakazem stosowania tortur. Chyba żyjemy w cywilizowanym kraju, a nie w
reżimowym.

Zgodnie z art. 63 Konstytucji każdy wniosek, skarga, czy też petycja MUSI być rozpatrzona, gdyż tryb
nierozpatrywania takich spraw nie istnieje. Każda władza podlega kontroli, także sądy. Co więcej, sądy
na tle innych władz muszą być szczególnie bacznie obserwowane.

próbom definicji. Oznacza to, że nie można od strony powołującej się na nadużycie prawa
wymagać wykazania, o jakie konkretnie zasady współżycia społecznego w danym sporze
chodzi. Konkretyzacja nie jest także potrzebna w uzasadnieniu wyroku. Raczej należy przyjąć
pluralizm tych zasad, niemożność ich sprecyzowania jest oczywista i skazana na
niepowodzenie. Nie jest rolą ustawodawcy ich dokładne zdefiniowanie, tak jak nie jest rolą
sądu ich konkretyzacja. Sąd powinien ocenić, czy odwołanie się do zasad moralności, ogólnie
przyjętych w społeczeństwie reguł postępowania w celu oceny wykonywania prawa
podmiotowego jest konieczne w okolicznościach konkretnej sprawy. Na stronie spoczywa
zatem nie ciężar udowodnienia, że doszło do naruszenia konkretnej zasady współżycia
społecznego, tylko okoliczności, które każą negatywnie ocenić określone postępowanie.

Art. 61. KPC - Wstąpienie organizacji pozarządowych do postępowania
Art. 90. KPK - Przedstawiciel organizacji społecznej
Art. 91. KPK - Uprawnienia przedstawiciela organizacji społecznej
Podtrzymuję swoją petycję.

Do wiadomości:
Pan Andrzej Duda Prezydent RP
I inni

Jelenia Góra, dnia 23 marca 2017 r.
Dyrektor
S.P.L.S.C.i P.
w Jeleniej Górze

Barbara Ewa Biedak

*
Jelenia Góra, dnia 15 marca 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
58-506 Jelenia Góra
Ul. Działkowicza 19

Sąd Okręgowy
Górze
Wydział I Cywilny

Zażalenie

w

Jeleniej

na postanowienie z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie I C 257/17

1. Przewodnicząca składu orzekającego błędnie uznała, że powód domaga się
jedynie zadośćuczynienia finansowego z tytułu ochrony jego prawa do
rzetelnej informacji i wiedzy. Pozew dotyczył przede wszystkim prawa
niemajątkowego i łącznie z nim prawa majątkowego.
Istotą pozwu jest zobowiązanie Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze do
udzielenia żądanej informacji: czy w wyroku z dnia 3 września 2008 r. w sprawie I
C 1062/08 rozstrzygnięto merytorycznie kwestię trybu zamieszczenia
przeprosin we wskazanych mediach społecznościowych.(?) Czy określono
jednoznacznie, że ma to się odbyć w trybie art. 1050 k.p.c. bo jest to czynność
nieazstępowalna, czy też zachowano się elegancko i pozostawiono tą kwestię
Kodeksowi postępowania cywilnego Tytuł III. Przepisy szczególne o egzekucji
Dział I. Egzekucja świadczeń niepieniężnych.(?) Pytam o sferę faktów. Jestem
osobą pokrzywdzoną i informacja ta ma istotne znaczenia w sprawie egzekucyjnej I
Co 441/16.
Informację taką gwarantuje mi nie tylko art. 13 w zw. z art. 3 i 6 Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka (prawo do informacji, prawo do skutecznego środka
odwoławczego, zakaz stosowania tortur, prawo do rzetelnego procesu sądowego).
2. Zadośćuczynienie finansowe jest symboliczną rekompensatą za naruszenie
mojego dobra.

3. Niezależnie od powyższego, nie Sędziowie Sądu Rejonowego w Jeleniej
Górze powinni sprawę rozstrzygać. Który sędzia powie, że nie zna
przełożonego, Prezesa SO - patrz art. 41 § 1 k.p.k., art. 42 § 4 k.p.k. oraz art.
43 k.p.k., art. 48. § 1 k.p.c. (iudex inhabilis) oraz art. 49 k.p.c.?

Aktualność zachowuje wniosek o zwolnienie z opłat i kosztów sądowych.

*

Prezes Sądu Okręgowego
w Jeleniej Górze
I Co 441/16

Stanowisko

W odpowiedzi na Pani maila z dnia 3 marca 2017r. uprzejmie informuję, że postępowanie
zażaleniowe w sprawie I Co 441/16 jest obecnie na etapie tzw. „postępowania międzyinstancyjnego”.













Wyrok I C 1062/08 zapadł dnia 3 września 2008 r.
Siedem lat trwało postępowanie egzekucyjne I Co 3259/08.
Wierzyciel wystąpił z wnioskiem o ponowne wezwanie dłużnika do wykonania
czynności dnia 26 listopada 2015 r. (złożono 8 grudnia 2015 r.), które po
targach zarejestrowano pod sygn. akt I Co 441/16.
Rok czasu trwały „postępowania międzyinstancyjne” i dnia 9 listopada 2016 r.
SSR Paweł Woźniak postanowił wezwać mnie do wykonania czynności pkt. I
wyroku SO z dnia 3 września 2008 r. w sprawie I C 1062/08.
Dnia 23 listopada 2016 r. złożyłem zażalenie na niezasadnie wydane
postanowienie, przytaczając m.in. uchwałę Sądu Najwyższego z dnia
28.06.2006 r. sygn. III CZP 23/06.
Cztery miesiące trwały targi „międzyinstancyjne” o wymuszenie ode mnie 30 zł
opłaty sądowej, licząc zapewne że będzie furtka do oddalenia zażalenia ze
względów formalnych.
Dnia 21 lutego 2017 r. stowarzyszenie Demokracja i Sprawiedliwość pomogło
mi wpłacić 30 zł opłaty od „zażalenia”.

Tak wyglądają dziesięć lat „postępowania międzyinstancyjne”.

Sąd ma obowiązek rozstrzygnąć postępowanie w możliwie najkrótszym terminie,
stosując zasady etyki i ekonomii postępowania, a nie dożywotnio dręczyć dłużników.
Sąd jako organ egzekucyjny jest związany wnioskiem wierzyciela co do wskazanego
sposobu egzekucji o tyle tylko, czy zasadne jest żądanie, sensowne i skuteczne.
Organ egzekucyjny jest związany wyrokiem skazującym sądu i z sentencji wyroku
wynikać musi sposób egzekucji.
Tylko prawomocny wyrok sądu jest wiążący dla organów. Gdyby wierzyciela żądania
były wiążące, to nie potrzebne byłyby niezawisłe sądy i aplikowani sędziowie. Gdyby
sąd miał obowiązek spełniać wszelkie zachcianki wierzyciela, to wierzyciel żądałby
wszystkiego dla zabawy. Czy wierzyciel ma prawo żądać wykonania kary śmierci,
czy tylko tego co ściśle stoi w wyroku?
Ustalenia wydanego w postępowaniu sądowym prawomocnego wyroku skazującego
co do sposobu egzekucji wiążą sąd w postępowaniu egzekucyjnym.
Moc wiążąca wyroku sądowego.

Zgodnie z art. 365 § 1 k.p.c. prawomocne orzeczenie wiąże strony, sąd które je wydał a także inne
sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej. Inne osoby wyrok wiąże w
wypadkach przewidzianych w ustawie (obowiązujących przepisach). Mówiąc bardziej zrozumiale
chodzi o to, że inne sąd nie może dokonać innych ustaleń niż te, które stwierdza już wydany wyrok
(konsekwencję związania prawomocnym orzeczeniem jest powaga rzeczy osądzonej) i inne organy
nie mogą nie uznawać tego co ten wyrok stwierdza.

Gdyby trzymać się logiki wyższości woli powoda nad wyrokami sądów, to zgodnie
zasadą równości wszystkich wobec prawa, sad ma obowiązek wykonać moje
żądanie udostępnienia informacji na pytanie z dnia 8 lutego 2017 r. Czy w świetle
obowiązującego prawa zamieszczenie przeprosin w mediach społecznościowych jest
czynnością niezastępowalną? Jak rozstrzyga tą kwestię wyrok z dnia 3 września 2008 r. w
sprawie I C 1062/08?
Oświadczam, że nie wykonam nigdy wskazanych przeprosin, bo zostałem skazany
niesłusznie, w sfingowanym procesie cywilnym, nie mając w ogóle prawa do
czynności procesowych i do drugiej instancji. Sąd orzekał przy drzwiach zamkniętych
na zasadzie fikcji doręczeń. O wyroku I C 1062/08 z dnia 3 września 2008 r.
dowiedziałem się po dwóch latach, a dostarczono mi go dopiero 29.03.2013 roku.
Wierzyciel nie chce w ogóle realnego zadośćuczynienia i ukarania mnie, bo
wykorzystał już próżną drogę maksymalnego przymuszania mnie do wykonania
czynności i odstąpił od żądania sądu zapłacenia zaliczki na areszt dla mnie. Ta droga
będzie tylko kolejną jałową przewlekłością postępowania i zapłaci za nią wielokrotnie
sąd, czyli podatnicy, a nie strony konfliktu.
Gdyby wierzyciel chciał skutecznej realizacji pkt. I wyroku z dnia 3 września 2008 r.,
to wystąpiłby do sądu o umocowanie go do wykonania przeprosin na koszt dłużnika
w trybie art. 1049 k.p.c. Mówi również o wykonaniu zastępczym art. 127 u.p.e.a.
Żądam zapytania wierzyciela przez Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej
Górze, czy zapłaci zaliczkę na areszt dla mnie jak uzbiera się 180 dni po
niezapłaconych grzywnach? Sąd ma obowiązek zadać to pytanie wierzycielowi i
otrzymać zobowiązanie negatywne lub pozytywne. Jeśli otrzyma negatywne, to ma
obowiązek umorzyć postępowanie na podstawie art. 5 k.c., bo kolejne siedem lat
niehumanitarnych tortur będzie hańbą dla wymiaru sprawiedliwości i poważną
szkodą dla interesu publicznego i prywatnego.
W innym przypadku, będę zmuszony podjąć jeszcze inne kroki.
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/
Umorzenie egzekucji
Umorzenie egzekucji2

Jelenia Góra, dnia 10 marca 2017 r.

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

*
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze

Jaki jest aktualny stan postępowania zażaleniowego dotyczącego sprawy Sądu Rejonowego w
Jeleniej Górze sygn. I Co 441/16?

Jednocześnie w nawiązaniu do pisma z dnia 2.01.2017 r. sygn. A-4591-32/16 uprzejmie
podaję:

Podtrzymuję stanowisko, że wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 3.09.2008 r.
sygn. I C 1062/08 stanowił w świetle orzeczeń SN i ETPCz rażące naruszenie konstytucyjnej
zasady proporcjonalności, gdyż zasądzony obowiązek publikacji przeprosin nie powinien
wykraczać poza medium, gdzie sporny materiał się ukazał. Tymczasem powód - Firma FM
„Ligęza” Sp. z o.o. nie przedstawiła żadnych dowodów na okoliczność, iżby miejscem
zamieszczenia spornej domniemanej krytycznej notatki było jakiekolwiek inne miejsce
publikacyjne, aniżeli prywatny blog pozwanego Grzegorza Niedźwieckiego. Potwierdza to
protokół rozprawy z dnia 3.09.2008 r., gdzie dopuszczono tylko jeden dowód i to wątpliwy co
do miejsca domniemanego naruszenia dóbr osobistych powoda, tj. wyrok wydany w sprawie
sygn. II K 467/07, w którym z kolei orzeczono, iż miejscem domniemanego zniesławienia był
blog internetowy: http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl. A zatem nie było podstaw do
zasądzania przeprosin ani w tygodniku „Nowiny Jeleniogórskie”, ani „Jelonka.com”, ani na
stronie internetowej www.jelonka.com. Podkreślam przy tym, iż w wyroku. sygn. I C
1062/08 nie orzeczono o obowiązku przeprosin na blogu Grzegorza Niedźwieckiego, co czyni
ten wyrok tym bardziej niezrozumiałym.

Ubocznie podaję, że nie jest też zrozumiałe twierdzenie zawarte w piśmie Prezesa Sądu
Okręgowego sygn. A-4591-32/16 kierowane pod moim adresem, jakobym kwestionowała
przeprowadzenie przez Sąd Rejonowy dowodów z zeznań świadków i dokumentów. W
oczywisty sposób nie kwestionowałam przeprowadzenia tych dowodów, tylko wskazywałam
na to, że nie były wystarczające do skazania pana Grzegorza Niedźwieckiego na podstawie
art. 212 kk. Cytuję, iż napisałam:

„W istocie, oskarżyciel nie przedstawił ani skanu krytycznego artykułu, ani potwierdzonego
notarialnie jego wydruku, a firma Onet na wezwanie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
podała, że nie jest w stanie z uwagi na upływ czasu przedstawić danych o logowaniach na
blogu w lutym 2007 roku”.

Potwierdził to Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze pismem z dnia 13.07.2016 r. sygn. A.00628/2016 (w załączeniu), konkludując, iż nie był przeprowadzony dowód z opinii biegłego.
Cytuję::
„W toku prowadzonego postępowania zostały przeprowadzone dowody z wyjaśnień
Grzegorza Niedźwieckiego, zeznań świadków Bożeny Niedźwieckiej, Roberta Ligęzy, Doroty
Ligęzy, Elżbiety Klimkiewicz, Beaty Dyrcz, Kazimierza Klimkiewicza, Mieczysława Ligęzy i
Marka Mikołajczyka, z akt postępowania 1 Ds. 1317/07/D Prokuratury Rejonowej w Jeleniej
Górze, z informacji administratora portalu Onet.pl, wydruku ze strony internetowej oraz akt
sprawy VII Cupr 785/06 Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze. Nie był przeprowadzony dowód
z opinii biegłego.”

Trudno też mi podzielić stanowisko Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, iż sąd jest związany
– szczególnie wobec wyżej przedstawionych okoliczności – żądaniem wierzyciela FM Ligęza
sp. z o.o. co do sposobu egzekucji wyroku sygn. I C 1062/08. Trudno nie odnieść wrażenia,
że żądanie przez wierzyciela - po 10 latach od zdarzenia naruszenia dóbr osobistych egzekucji na podstawie art. 1050 kpc służy raczej przewlekaniu postępowania i
utrzymywania pozwanego w trudnej sytuacji majątkowej i osobistej, aniżeli uzyskaniu przez
powoda faktycznej satysfakcji z przeprosin.

Wydaje się to być rażącym naruszeniem art. 5 kc.

01-03-2017

Z poważaniem
Krystyna Górzyńska
dziennikarz

*
Jelenia Góra, dnia 27 lutego 2017 r.
Organ nadrzędny
Jeleniej Górze
I Wydział Cywilny

Sądu Okręgowego w

Wnioskodawca: Grzegorz Niedźwiecki 61072301251
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Wartość przedmiotu sporu: 100 zł
(słownie sto złotych)

Pozwany: Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
Al. Wojska Polskiego 56, 58-500 Jelenia Góra

Pozew cywilny
o zadośćuczynienie przeciwko Prezesowi Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze za zaniechanie
udzielenia informacji
Niniejszym działając w imieniu własnym i na rzecz powoda na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego
wnoszę o;
4. zasądzenie od strony pozwanej tytułem zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę kwoty 100 zł
(słownie sto złotych) za zaniechanie przez Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
udzielenia informacji,
5. stwierdzenie naruszenie prawa do rzetelnej informacji, do wiedzy i zobowiązanie pozwanego do
udzielenia żądanej, istotnej, merytorycznej odpowiedzi,
6. zwolnienie z opłat sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, gdyż sytuacja materialna
powoda jest wyjątkowa. Pomoc państwa dla bezrobotnego jest nieodzowna, który z uwagi na
trudną sytuację materialną nie może uiścić opłat i kosztów bez wywołania uszczerbku w
koniecznych kosztach utrzymania siebie i rodziny. Powód nie ma z czego poczynić
oszczędności we własnych wydatkach, żyje nie z własnej winy poniżej granic niezbędnego
minimum na koszt rodziny.
Uzasadnienie
W dniu 8 lutego 2017 r. złożyłem do Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze zarówno jako czynnik
społeczny jak i strona pokrzywdzona, wniosek o udostępnienie informacji publicznej zadając trzy
konkretne, rzeczowe pytania. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 8 lutego 2017 r.
odnosił się do sfery faktów i zaistniałych zdarzeń w sprawie I C 1062/08.
W dniu 17 lutego 2017 r. Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Wojciech Damaszko uchylił się od
udzielenia odpowiedzi, sugerując, że nie jest stroną podmiotową będącą w posiadaniu takich informacji.

Twierdzenia Prezesa są nieprawdziwe. Żądane informacje objęte przedmiotowym wnioskiem były i są w
posiadaniu Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze. Wyrok z dnia 3 września 2008 r. w sprawie i C
1062/08 wydał Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, a nie we Wrocławiu czy Landgericht we Frankfurcie.
Zaniechanie udzielenia informacji jest niezasadne, a przytoczona argumentacja jest nieprawdziwa.
Wniosek dotyczył zarówno informacji publicznej jak i prawnej. Wydział Cywilny to nie Wydział Rodzinny
i sprawy nie są objęte tajemnicą. Sędzia jest osobą publiczną i ma obowiązek kierować się etyką. Ma
służyć i być wiarygodnym.
Pytanie: Czy w świetle obowiązującego prawa zamieszczenie przeprosin w mediach
społecznościowych jest czynnością niezastępowalną? Jak rozstrzyga tą kwestię wyrok z dnia 3
września 2008 r. w sprawie I C 1062/08? – ma istotne znaczenie w postępowaniu egzekucyjnym I Co
441/16 i interesuje opinię publiczną. Jest już dziesięć lat sprawą publiczną.
Tajność w tej kwestii jest decyzją prywatną Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, ze szkodą dla
interesu społecznego i prywatnego. Jest świadomym pozbawieniem mnie prawa do obrony i opinii
publicznej do wiedzy. To jest kryzys komunikacyjny i legitymizacyjny. Jakie względy merytoryczne,
etyczne i prawne stały tak naprawdę na przeszkodzie do udzielenia rzeczowej odpowiedzi? Gdyby
rzeczowa odpowiedź na pytania nie była istotna i nie maiła znaczenia, to co stałoby na przeszkodzie
udzielić taką odpowiedź skoro nic by to nie zmieniło? Otóż zmieniłoby. Uporządkowałoby postępowanie
egzekucyjne I Co 441/16. Patrz subsumpcja.
Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy, a tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony
w klauzulę wykonalności. Tytułem egzekucyjnym jest orzeczenie sądowe zobowiązujące do wykonania
przeprosin i stwierdzające zakres norm prawnych wokół których należy się poruszać. W tym przypadku
organ egzekucyjny w postępowaniu I Co 441/16 jest związany wyrokiem cywilnym z dnia 3 września
2008 r., sygn. akt I C 1062/08. Tylko prawomocny wyrok cywilny ma moc wiążącą. Pytam, czy w
sentencji wyroku orzeczono, że czynność przeprosin w mediach publicznych ma być wykonana w trybie
reliktowego przepisu art. 1050 kpc jako czynność niezastępowalna, czy zgodnie z uchwałą Sądu
Najwyższego z dnia 28.06.2006 r. sygn. III CZP 23/06 w trybie art. 1049 kpc jako czynność
zastępowalna. Mam prawo wiedzieć jak rozstrzyga tą kwestię wyrok cywilny z dnia 3 września 2008 r. w
sprawie I C 1062/08.
Rzetelna, uczciwa informacja ma istotne znaczenie również do innych czynności procesowych i byłaby
być może podstawą do wznowienia postępowania cywilnego I C 1062/08. Sędziwie niestety są
bezczynni, oporni. Tak nie postępują sędziowie publiczni delegowani do służby w demokratycznym
państwie prawa urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Gdzie w tym wszystkim jest
człowieczeństwo, zwykła przyzwoitość? Gdzie są podstawowe normy etyczne oraz wzorce zachowań w
społeczeństwie? Gdzie są zasady współżycia społecznego? Gdzie sprawiedliwość?
Sąd zwraca się do mnie często z żądaniem o uzupełnienie braków merytorycznych, o wskazanie czego
się domagam, o udzielenie informacji pod rygorem odrzucenia wniosku. Oczekują również uzupełnienia
braków merytorycznych.

 Strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dokonywać czynności procesowych zgodnie z
dobrymi obyczajami, dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez
zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody.
 W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu
lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia
stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny
interes obywateli.
 Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego
uczestników do władzy publicznej.
 Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania
stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i
obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad
tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu
nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.
 Organy administracji publicznej obowiązane są prowadzić postępowanie w taki sposób, aby
pogłębiać świadomość i kulturą prawną obywateli. Z tą zasadą wiąże się zasada informowania
stron i innych uczestników postępowania.
Powtarzam!
Czy wyrok z dnia 3 września 2008 r. w sprawie I C 1062/08 rozstrzyga, że przeprosiny w mediach
społecznościowych są czynnością zastępowalną, czy niezastępowalną (?) – jest informacją
istotną, publiczną i prawną. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze orzekał w tej sprawie i ma obowiązek tą
wątpliwość wyjaśnić (vide: art. 61 Konstytucji oraz Prawo pokrzywdzonego do informacji procesowej –
Justyna Żylińska).
Żadne orzecznictwa nie mają znaczenia w tej sprawie, bo tu chodzi o prawdę materialną, o jasność
sytuacji konkretnego zdarzenia. Mam prawo do świadomości.
W związku z powyższym pozew jest zasadny i wnoszę jak w petitum.

*
Jelenia Góra, dnia 27 lutego 2017 r.

Organ nadrzędny Sądu Rejonowego w Jeleniej
Górze
I Wydział Cywilny
Wnioskodawca: Grzegorz Niedźwiecki 61072301251
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Wartość przedmiotu sporu: 100 zł
(słownie sto złotych)

Pozwany: Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
ul. Mickiewicza 21, 58-500 Jelenia Góra

Pozew cywilny
o zadośćuczynienie przeciwko Prezesowi Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze za zaniechanie
udzielenia merytorycznej informacji
Niniejszym działając w imieniu własnym i na rzecz powoda na podstawie art. 448 Kodeksu cywilnego
wnoszę o;
3. zasądzenie od strony pozwanej tytułem zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę kwoty 100 zł
(słownie sto złotych) za zaniechanie przez Prezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
udzielenia merytorycznej informacji,
4. stwierdzenie naruszenie prawa do rzetelnej informacji, do wiedzy i zobowiązanie pozwanego do
udzielenia żądanej, istotnej, merytorycznej odpowiedzi,
5. zwolnienie z opłat sądowych i kosztów zastępstwa procesowego, gdyż sytuacja materialna
powoda jest wyjątkowa. Pomoc państwa dla bezrobotnego jest nieodzowna, który z uwagi na
trudną sytuację materialną nie może uiścić opłat i kosztów bez wywołania uszczerbku w
koniecznych kosztach utrzymania siebie i rodziny. Powód nie ma z czego poczynić
oszczędności we własnych wydatkach, żyje nie z własnej winy poniżej granic niezbędnego
minimum na koszt rodziny.
Uzasadnienie
W dniu 21 listopada 2016 r. złożyłem do Prezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze wniosek o
udzielenie informacji publicznej o następującej treści:


Wnoszę o przekazanie mi uwierzytelnionej kopii dowodu cyfrowego ustalającego
fakt umieszczenia w dniu 23 lutego 2007 r. na stronie internetowej http://grzegorzniedzwiecki.blog.onet.pl/ artykułu zatytułowanego „Nie kupujcie auta u Ligęzy”.

Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze nie udzielił mi żadnej odpowiedzi.
W dniu 4 stycznia 2017 r. starszy sekretarz sądowy Anna Zdziech udzieliła mi retorycznej, niejasnej,
nieprecyzyjnej i nieczytelnej dla opinii publicznej odpowiedzi, zawierającej na dodatek błąd pisarski.
W dniu 8 lutego 2017 r. złożyłem do Prezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze wniosek o
sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej i udzielenie merytorycznej, precyzyjnej odpowiedzi.
W dniu 20 lutego 2017 r. Z-ca Przewodniczącego Wydziału II Karnego Sądu Rejonowego w Jeleniej
Górze Maria Migoń-Karwowska sprostowała błąd pisarski, ale nie udzieliła jasnej, czytelnej odpowiedzi
dotyczącej przedmiotu postępowania II K 467/07. Powieliła bez błędu cyfrowego ogólnikową,
niemerytoryczną, nieprecyzyjną odpowiedź, która zwykłemu śmiertelnikowi nic nie mówi.

Sformułowanie:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze II Wydział Karny informuje, iż w aktach sprawy o sygn. II K
467/07 nie znajduje się dowód cyfrowy, o którego wydanie Pan wnosi – jest niejasne, niepełne,
nie jest odpowiedzią na konkretne, rzeczowo postawione pytanie.
Średnio wykształcony człowiek nie odpowiada, że nie ma dowodu cyfrowego czegoś tam, tylko czego
konkretnie.
Odpowiedź

Przewodniczącej

pokazałem

dziesięciu

różnym

obywatelom z zapytaniem, czy informacja ta jest zrozumiała, czy
wyjaśnia o co chodzi. Wszyscy odpowiedzieli, że nie wiedzą o co
chodzi, nie rozumieją czego dotyczy, że jest niepełna, że brak jest
odniesienia się do przedmiotu sprawy, do meritum.

Jaką trudność sprawiłoby Prezesowi Sądu Rejonowego udzielenie wyczerpującej, wyrażonej pełnym
zdaniem odpowiedzi:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze II Wydział Karny informuje, iż w aktach sprawy II K 467/07
nie znajduje się dowód cyfrowy ustalający fakt umieszczenia w dniu 23 lutego 2017 r. na
stronie internetowej http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/ artykułu zatytułowanego „Nie
kupujcie auta u Ligęzy”.
Gdy pokazałem tą wersję informacji tym samym dziesięciu różnym
obywatelom,

powiedzieli,

że

jest

zrozumiała,

merytoryczna

i

wyczerpująca.

Otóż nie chodzi tu o trudność, tylko o nieprzyznanie się do błędu, o nierówność wobec prawa. Sąd
zwraca się do mnie często z żądaniem o uzupełnienie braków merytorycznych, o wskazanie czego się
domagam, o udzielenie informacji pod rygorem odrzucenia wniosku. Sądowi nie wystarczą akta sprawy
i wcześniejsze załączniki.
Udzielenie przedmiotowej, precyzyjnej, merytorycznej informacji ma istotne znaczenie w wykazaniu
fałszu materialnego oskarżyciela prywatnego i wzruszeniu chybionego wyroku w sprawie II K 467/07
oraz do przeprowadzenie innych czynności procesowych. Ma istotne znaczenie w sprawie
dramatycznego pokłosia II K 467/07. Sędzia jest osobą publiczną i ma obowiązek kierować się etyką.
Ma służyć i być wiarygodnym. Ignorowanie podstawowych wartości i uczciwej komunikacji oraz
legitymizacji decyzji odbywa się ze szkodą dla interesu społecznego i prywatnego. Jest świadomym
pozbawieniem mnie prawa do obrony i opinii publicznej do wiedzy. To jest kryzys komunikacyjny i
legitymizacyjny. Jakie względy merytoryczne, etyczne i prawne stały tak naprawdę na przeszkodzie do

udzielenia rzeczowej odpowiedzi? Gdyby pełna odpowiedź na pytania nie była istotna i nie maiła
znaczenia, to co stałoby na przeszkodzie udzielić taką odpowiedź skoro nic by to nie zmieniło?
Sędziowie nie udzielili merytorycznej odpowiedzi, bo próbują tuszować własne błędy. Tak nie postępują
sędziowie publiczni delegowani do służby w demokratycznym państwie prawa urzeczywistniającym
zasady sprawiedliwości społecznej. Gdzie w tym wszystkim jest człowieczeństwo, zwykła przyzwoitość?
Gdzie są podstawowe normy etyczne oraz wzorce zachowań w społeczeństwie? Gdzie są zasady
współżycia społecznego? Gdzie sprawiedliwość?
Ja nawet wiem co zamierzacie szanowni państwo robić. Zamierzacie terrorystycznie dręczyć mnie
wspólnie i w porozumieniu do 3 września 2018 roku. Potem jak mnie nie złamiecie może umorzycie
egzekucję bez faktu zdarzenia.
Ja inaczej postrzegam te wartości, którym hołdować powinien każdy sędzia. Sąd Rejonowy w Jeleniej
Górze orzekał w tej sprawie i ma obowiązek wątpliwość wyjaśnić (vide: art. 61 Konstytucji oraz Prawo
pokrzywdzonego do informacji procesowej – Justyna Żylińska).
 Strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dokonywać czynności procesowych zgodnie z
dobrymi obyczajami, dawać wyjaśnienia co do okoliczności sprawy zgodnie z prawdą i bez
zatajania czegokolwiek oraz przedstawiać dowody.
 W toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu
lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia
stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny
interes obywateli.
 Organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego
uczestników do władzy publicznej.
 Organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania
stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i
obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad
tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu
nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.
 Organy administracji publicznej obowiązane są prowadzić postępowanie w taki sposób, aby
pogłębiać świadomość i kulturą prawną obywateli. Z tą zasadą wiąże się zasada informowania
stron i innych uczestników postępowania.

Żadne orzecznictwa nie mają znaczenia w tej sprawie, bo tu chodzi o prawdę materialną, o jasność
sytuacji konkretnego zdarzenia. Należy mi się informacja nie skrótowa, tylko pełna. Mam prawo i jako
pokrzywdzony i jako czynnik społeczny do oczywistości.
W związku z powyższym pozew jest zasadny i wnoszę jak w petitum.

*

Petycja
*
Jelenia Góra, dnia 17 lutego 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
Ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
I Wydział Cywilny
I C 1755/16

Zażalenie
na zarządzenie o zwrocie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych i zwrocie
pozwu

Wydając zarządzenie zwrotu wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych i zwrocie
pozwu zachowaliście się Państwo mało elegancko i mało poważnie. To jest zwykła
złośliwość.
Po pierwsze pieniędzy żadnych nie mam i opłat oraz kosztów sądowych nie mogę
uiścić, a prawo do sądu mi się należy. Skoro nie mam pieniędzy, to znaczy, że nie
mam z czego odłożyć, gdzie zaoszczędzić. Moje dzieci z powodu represji mojej
osoby nie mają nie tylko kieszonkowego, ale i normalnego życia, normalnego
jedzenia. Oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku i źródłach utrzymania sąd
dysponuje.
Po drugie, mój nr PESEL jest powszechnie znany, przez dziesięć lat ćwicząc moją
osobę, powinniście go znać już na pamięć. Podaję go po raz kolejny: 61072301251.
Jest również w aktach sprawy:
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/.

Zarządzenie z dnia 31 stycznia 2017 r. (otrzymane 16 lutego 2017 r.) jest niezasadne
i wnoszę o jego uchylenia. Braki formalne pozwu uzupełniłem w dniu 13 stycznia
2017 r. w związku z powyższym zasadne jest uwzględnienie wniosku o zwolnienie od
kosztów sądowych i zastępstwa procesowego.

Państwo mnie prowokują i prowadzą celowo nieuczciwy, kłamliwy dialog. Poza tym
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze nie powinien być sędzią w swojej sprawie.
Sędziowie grają na czas. Szczegółowe uzasadnienie zażalenia stanowią trzy
załączniki.

*
Jelenia Góra, dnia 13 lutego 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
Ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
I Wydział Cywilny
I Co 441/16
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
I Wydział Cywilny
I C 1738/16
Zażalenie
Wnoszę o zwolnienie z kosztów od zażalenia i rozpatrzenie według adekwatnej sygnatury.
Funkcjonariusze oddalili wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych stosując cyniczną złośliwość. Dziesięć lat już mnie
eksterminujecie i drenujecie bez przyczyny, naraziliście na 8.579,80 zł kosztów i bezczelnie twierdzicie, że opłata od
zażalenia w kwocie 30 zł nie spowoduje uszczerbku w kosztach moich i mojej rodziny utrzymania? Tym fałszem materialnym i
fałszem intelektualnym dziesięć lat pozbawiacie moich dzieci masła. Obserwując indolencję sędziów w kwestii analizy
stworzonej przez Mieczysława Ligęzę karki papieru (k. 8 akt sprawy II K 467/07) można śmiało zakładać, że kolejne dziesięć
lat będziecie mnie nękać, narażać na straty i gwałcić godność ludzką.
Ubiegający się o zwolnienie z kosztów sądowych powinien poczynić oszczędności we własnych wydatkach, do granic
zabezpieczenia koniecznych kosztów utrzymania siebie i rodziny? Żarty sobie robicie. Sędziowie zarabiają przeszło
dwadzieścia tysięcy złotych miesięcznie i jeszcze kradną pendrive’y z marketu, bo im na życie nie starcza, a mi każecie
oszczędzać?. Ja nie mam złamanego grosza. Mam 660.079,80 zł strat z winy funkcjonariuszy. To co ma moja żona, teściowa,
czy mama, to nie ma znaczenia. Mają potrzeby wobec dzieci i wnuków, ale nie wobec mnie. Ja nie pracuję już jako opiekun
osób starszych, bo mnie tej pracy pozbawiliście. Zabieracie mi gotowość do pracy w Polsce. Złożyłem dziesiątki aplikacji w
sprawie pracy, ale bezskutecznie. Jem chleb ze smalcem. Gdybyście mieli odrobinę kultury, to byście się wyłączyli z tych
postępowań, bo nie można być sędzią we własnej sprawie. Art. 415. Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany
jest do jej naprawienia.
Nie mam 30 zł, nie mam pracy i nie mogę dać ani złotówki. Jak mi sędziowie zwrócą to co mi są winni, to będę mógł płacić.
Każdy ma prawo do obrony i dowolne, subiektywne domniemania sędziów nie mogą mi tego prawa zabrać. Jeżeli sąd mnie
nie zwolni z kosztów, to będę zmuszony publicznie ukraść telefon z biura podawczego sądu. Aby uniknąć tego dramatu,
możecie rozłożyć na raty opłatę 30 zł, rozkładając mi spłatę na rok czasu. Apeluję o empatię. Proszę uczciwie
odpowiedzieć na konkretne pytania. Jak długo sąd zamierza jeszcze drążyć, przewlekać te postępowania?
Czy chce załatwić sprawę, czy represjonować mnie? Co was hamuje? Ile jeszcze pieniędzy muszę odłożyć?
Moja mama powiedziała, że da mi te 30 zł, ale pod warunkiem, że sąd zadeklaruje się, iż będzie to ostatnia opłata. Jest
jeszcze inna możliwość, abym dokonał opłaty sądowej. Jak prezes sądu pożyczy mi 30 zł.

Ja nie jestem nieporadny, ale adwokat mi się należy. Sędziowie są nieporadni i powinni sobie ustanowić pełnomocnika z
urzędu. Gdyby byli poradni to by ten cyrk dawno zakończyli. Wymagacie pomocy zawodowych pełnomocników wszelkich
profesji. Nie kończyłem prawa i aplikacji, moje wnioski do was nie docierają. Nie docierają, bo nie szanujecie oczywistych
faktów, prawdy materialnej i prawa stanowionego. Przytaczacie archaiczne, niemające związku z tym problemem
orzecznictwa. Drukujecie postanowienia standardowe. To pokłosie, te egzekucje na zlecenie, nie mają nic wspólnego z
prawem. To są metody antyludzkie i kiedyś za to odpowiecie. Wzywam do próby ugodowej. Wiemy doskonale, że waszym
celem jest dożywotnie gnębienie mnie stosując stalinowskie prawo. Oddaliliście dalej idący wniosek o zwolnienie od kosztów
sądowych, bo z góry znacie wynik sprawy. Mam przegrać i chcecie pogrążyć mnie kosztami zastępstwa procesowego
prokuratorii generalnej. I to jest dowód na zasadność przyznania mi pełnomocnika z urzędu.
Dnia 9 października 2007 r. złożyłem aplikację na kuratora sądowego Prezesowi Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze. Nie
otrzymałem żadnej odpowiedzi, ani zwrotu kopii dyplomu socjologa. Proszę mi zwrócić kopię tego dyplomu. Załączam do
zażalenia aktualne Curriculum Vitae i składam aplikację na pracownika socjalnego. Proszę mi załatwić pracę i potrącić sobie
opłaty z zarobków. Sędziowie nie mogą orzekać dowolnie, w oparciu o domniemania, o spekulacje, o to co może nastąpić
kiedyś. Muszą opierać się o dowody, o fakty, o istniejący stan rzeczy. Muszą mnie zwolnić z wszelkich kosztów sądowych
ponieważ nie mam złotówki. Jak znajdziecie u mnie pieniądze, to będziecie mogli odmówić mi zwolnienia z kosztów
sądowych. Sędzia to funkcjonariusz publiczny, żyje z pieniędzy narodu, ma służyć społeczeństwu, a nie uprawiać prywatę. Tym
razem nie zrobicie poza oczami opinii publicznej takiego przekrętu jak 6 maja 2008 r. Kłania się art. 40, art. 42 ust. 2, art. 63
Konstytucji – bezwzględny zakaz stosowania tortur, każdy ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania, do
składania wniosków…
http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/pracownik-socjalny/

*

Grzegorz Niedźwiecki
Ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Prezes Sądu Okręgowego
w Jeleniej Górze
I C 1062/08
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z 2014r. poz. 782 ze zm.) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
Czy zamieszczenie na stronie internetowej http://www.jelonka.com/ w terminie 14 dni od uprawomocnienia się
wyroku oraz w tygodniku „Nowiny Jeleniogórskie” i tygodniku „Jelonka.com” w terminie 1 miesiąca od
uprawomocnienia się wyroku przeprosin o następującej treści „Przepraszam FM „Ligęza” Spółka z o.o. z
siedzibą w Jeleniej Górze za to, że w umieszczonej na stronach serwisu internetowego http://www.jelonka.com/
oraz na prowadzonym przez pozwanego blogu internetowym http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/ z dnia 23
lutego 2007r w notatce zatytułowanej „Nie kupujcie auta u Ligęzy” zawarłem całkowicie nieprawdziwe
informacje, które w rzeczywistości nie miały pokrycia ze stanem faktycznym w sprawie i nie były potwierdzone
jakimikolwiek dokumentami” było możliwe, skoro wyrok z dnia 3 września 2008 r. dostarczono Grzegorzowi
Niedźwieckiemu dopiero dnia 29 marca 2013 r.?

Czy zobowiązanie pozwanego Grzegorza Niedźwieckiego do zamieszczenia przeprosin nie było sfingowane
(fikcją), wiedząc, że przebywał on za granicą i że stosowano w procesie tak zwaną fikcję doręczeń? Czy
zobowiązanie pozwanego było realne i czy była zasadność stosowania wobec nieświadomego Grzegorza
Niedźwieckiego sankcji?
Czy w świetle obowiązującego prawa zamieszczenie wyżej wskazanych przeprosin w mediach
społecznościowych jest czynnością niezastępowalną? Jak rozstrzyga tą kwestię wyrok z dnia 3 września 2008 r.
w sprawie I C 1062/08?

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi powyższych informacji
w następujący sposób *:
przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany powyżej adres,
Przesła


przesłanie informacji w formie wydruku pocztą na podany powyżej adres,
przesłanie pocztą na powyższy adres w formie zapisu na **:
□ dysku CD
□ dysku DVD
udostępnienie dokumentów do wglądu w urzędzie,

inny sp inny sposób: ……………………………………………………..

Jelenia Góra, dnia 8 lutego 2017 r.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej - udostępnianie informacji publicznej na
wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli
informacja nie może być udostępniona w tym terminie, Ministerstwo Sprawiedliwości powiadamia w ciągu 14
dni od dnia złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie
dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. W przypadku uchybienia przez Ministerstwo
Sprawiedliwości powyższemu terminowi - wnioskujący jest uprawniony do wniesienia skargi do wojewódzkiego
sądu administracyjnego.
Uwagi:
* proszę zakreślić jedno właściwe pole krzyżykiem
** proszę wybrać jeden z nośników przez zakreślenie właściwego pola krzyżykiem

*
Jelenia Góra, dnia 8 lutego 2017 r.
Prezes Sądu Rejonowego
w Jeleniej Górze
Strona: Grzegorz Niedźwiecki

58-506 Jelenia Góra
ul. Działkowicza 19

sygn. akt II K 467/07

WNIOSEK O SPROSTOWANIE OCZYWISTEJ OMYŁKI PISARSKIEJ
I UDZIELENIE MERYTORYCZNEJ, PRECYZYJNEJ ODPOWIEDZI
Wnoszę o sprostowanie w odpowiedzi z 04-01-2017 r., sygn. akt II K 467/07, oczywistej omyłki
pisarskiej przez zastąpienie sygnatury: II K 464/07 na II K 467/07 oraz wyrażenie pełnej, precyzyjnej
odpowiedzi.

Uzasadnienie

W dniu 21 listopada 2016 r. złożyłem do Prezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
wniosek o udzielenie informacji publicznej o następującej treści:
Wnoszę o przekazanie mi uwierzytelnionej kopii dowodu cyfrowego ustalającego fakt
umieszczenia w dniu 23 lutego 2007 r. na stronie internetowej http://grzegorzniedzwiecki.blog.onet.pl/ artykułu zatytułowanego „Nie kupujcie auta u Ligęzy”.
Pytanie dotyczy sfery faktów ze sprawy karnej, którą zajmował się Sąd Rejonowy w
Jeleniej Górze, sygn. akt II K 467/07.

W dniu 4 stycznia 2017 r. starszy sekretarz sądowy Anna Zdziech udzieliła mi
retorycznej, niejasnej, nieczytelnej dla opinii publicznej odpowiedzi, zawierającej na dodatek
błąd pisarski.
Merytoryczna, precyzyjna odpowiedź na jasno postawione pytanie winna brzmieć:
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze II Wydział Karny informuje, iż w aktach sprawy II K
467/07 nie znajduje się dowód cyfrowy ustalający fakt umieszczenia w dniu 23 lutego 2017 r.
na stronie internetowej http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/ artykułu zatytułowanego
„Nie kupujcie auta u Ligęzy”.
I tego się domagam.

W tym stanie rzeczy wniosek niniejszy jest w pełni uzasadniony i znajduje oparcie w treści
art. 113 § l k.p.a.

*
Jelenia Góra, dnia 6 lutego 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki „Nil”
Ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Do rąk własnych
Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości

Skarga
Na bezczynność Dyrektora Departamentu Postępowania Sądowego PPK Zbigniewa Siejbik i
poświadczenie nieprawdy
W odpowiedzi na pismo z dnia 26 stycznia 2017 r. PG IV Ksk 142.2016, oświadczam co następuje.
Ekspertyza biegłego sądowego w zakresie informatyki i technologii internetowych BDW CONSULTING
Mariusza Czarneckiego ze Szczecina z dnia 13 kwietnia 2015 r. nie jest podstawą do wniesienia kasacji
nadzwyczajnej od wyroku II K 467/07, tylko dowodem wskazującym niepodważalnie, że wyrok z dnia 6
maja 2008 r. jest fałszem intelektualnym dokonanym w oparciu o fałsz materialny.
Potwierdza to odpowiedź starszego sekretarza sądowego SR w Jeleniej Górze Anny Zdziech, iż w
aktach sprawy II K 467/07 nie znajduje się dowód cyfrowy zniesławienia Firmy Motoryzacyjnej „Ligęza”
Sp. z o.o. w Jeleniej Górze za pomocą strony internetowej http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/
artykułem „Nie kupujcie auta u Ligęzy”.
W obowiązującym stanie prawnym nie można ani wydać wyroku skazującego bez ustalenia zdarzenia
faktycznego w związku z którym rzekomo dopuszczono się zarzucanego czyny przestępnego, ani nie
można wydać wyroku skazującego bez przyczyny (vide stanowisko p.o. Prokuratora Regionalnego w
Białymstoku Elżbiety Pieniążek).
W demokratycznym państwie prawa urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej nie można
skazać dla widzi mi się, tylko dopiero po stwierdzeniu zdarzenia faktycznego przypisanego czynu i po
udowodnieniu winy oskarżonemu. W państwie prawa nie można skazać za NIC. W tym przypadku nie
kierowano się w ogóle oczywistymi faktami, prawdą materialną, nie poddano realnej kontroli aktu
oskarżenia z dnia 31 maja 2007 r. i nie ustosunkowano się do wniosku oskarżonego o umorzenie
sprawy na podstawie art. 17 § 1 pkt. 1 kpk.

Tu dokonano zbrodni i torturuje się moją rodzinę dożywotnio na kartce papieru Mieczysława Ligęzy
wspólnie i w porozumieniu przez skorumpowany system sprawiedliwości i organy ścigania. Wyrok bez
przyczyny jest podstawą do kasacji nadzwyczajnej. Sędziowie muszą się legitymizować. Nie ja mam
coś udowodnić, tylko to mi trzeba coś materialnie wykazać. Sędzia ma służyć społeczeństwu, być
arbitrem, a nie katem i reketierem, nieszanującym w ogóle faktów, etyki i ekonomiki procesowej.
Polskie prawo karne jest prawem karnym czynu; tak więc tylko czyn może być podstawą
odpowiedzialności, a jego brak wyklucza konieczność zastanawiania się nad innymi warunkami
ponoszenia odpowiedzialności karnej.
„Sędziowie” w Polsce swobodę orzeczeń stosują w ten sposób, że kryminaliście skazanemu za udział
w zabójstwie przyznają 264 tys. zł zadośćuczynienia za zbyt ciasną celę, a niewinnego człowieka
torturują jak Josef Fritzl.

Prokurator Prokuratury Krajowej Zbigniew Siejbik bierze jawny współudział w zbrodniach stalinowskich,
w dziesięcioletnim nękaniu mnie bez przyczyny. Tak postępowało NKWD lub Gestapo.

*
Jelenia Góra, dnia 24 stycznia 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki
Ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra
PESEL 61072301251

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
I Wydział Cywilny
I Co 441/16

Odpowiedź na wezwanie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 5 stycznia 2017 r. (otrzymane
19.01.2017 r.)
wraz z ponownym (nierozpatrzonym do tej pory) wnioskiem o zwolnienie z kosztów
Uprzejmie wnoszę o zwolnienie od wniesienia opłaty od zażalenia.
Jednocześnie uprzejmie podkreślam:
Zażalenie na postanowienie z dnia 09.11.2016 r. złożyłem dnia 23 listopada 2016 r. W pkt 3 zażalenia
wniosłem o zwolnienie z kosztów sądowych, do czego Sąd się w ogóle nie odniósł.
Nie wiem zatem, czy Sąd rozpatrzył mój wniosek, ale go nie uwzględnił - w tej sytuacji niniejsze pismo
proszę potraktować jako zażalenie na niedoręczone mi postanowienie o niezwolnieniu z kosztów.

W razie gdyby mój wniosek z 23.11.2016 r. o zwolnienie z kosztów nie został przez Sąd dostrzeżony,
niniejsze pismo proszę potraktować jako „duplikat” tego wniosku.
Żądanie wniesienia opłaty jest niezrozumiałe w świetle faktu, iż moja sytuacja finansowa jest Sądowi
doskonale znana, czego potwierdzeniem jest i to, że w pierwotnym tożsamym postępowaniu
egzekucyjnym, sygnowanym I Co 3259/08, po wydaniu zaocznego, błędnego wyroku cywilnego, sygn.
akt I C 1062/08, nie tylko nie oczekiwano ode mnie żadnych opłat od zażalenia, ale w ogóle mnie nie
informowano o zaistniałych zdarzeniach, tylko zasądzano od razu nieracjonalne grzywny. Tak
postępowano przez sześć lat (wysokość kolejnych grzywien: 2.000, 2.000, 2.000, 4.000, 4.000, 4500,
8.600 zł, które ostatecznie zamieniono na 180 dni więzienia).
Jako dodatkowe uzasadnienie wniosku o zwolnienie z wniesienia opłaty załączam:
1) oświadczenie o stanie rodzinnym i majątku,
2) załącznik z 10 stycznia 2017 r. – uzupełnienie oświadczenia o stanie majątkowym wyrażone do
SO,
3) wykaz strat moralnych i materialnych,
4) oświadczenie starszego sekretarza sądowego Anny Zdziech z dnia 4 stycznia 2017 r. (w
załączeniu) o braku w aktach sprawy II K 467/07 (w oświadczeniu pomyłka pisarska) dowodu
cyfrowego zniesławienia Firmy Motoryzacyjnej „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze za pomocą
strony internetowej http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/ - jako jeden z dowodów błędności
wyroku, sygn. akt I C 1062/08.
Do wiadomości:
 Minister Sprawiedliwości
 I inni

*
Jelenia Góra, dnia 19 stycznia 2017 r.
Oni sobie jaja robią. Dzisiaj otrzymałem wezwanie do uiszczenia w terminie 7 dni
opłaty od zażalenia w kwocie 30,00 zł, które złożyłem… 57 dni temu (23 listopada
2016 r.) i w którym wnosiłem o odstąpienie od obciążania dłużnika kosztami
postępowania.
Czy oni nie mają terminów, czy mają spóźniony zapłon, czy kombinują, żeby
bezczynności nie było dwa miesiące? Skargę na przewlekłość oddalają jeśli
zmieszczą się z jakimkolwiek działaniem na przestrzeni dwóch miesięcy, bez
względu na to jak długo trwało całe postępowanie. Jeśli nawet mają inne terminy niż
wnioskodawca, to nie traktują poważnie mojego wniosku o zwolnienie z kosztów, bo
nie wzywają do uzupełnienia braków formalnych załączając druk oświadczenia o
stanie majątkowym…

Co zrobić, ograbić żonę i zapłacić, czy domagać się zwolnienia z kosztów, mają już
tuzin moich oświadczeń o stanie majątkowym i zaświadczenie ze skarbówki o braku
dochodów oraz z PUP o byciu bezrobotnym?
Jak nie uwzględnią pozytywnie zażalenia i zasądzą grzywny to pozwę SP – Prezesa
o odszkodowanie 1 mln zł, bo będzie oznaczało, że ignorują brak woli wierzyciela do
zniweczenia skutków dokonanego naruszenia i uzyskania satysfakcji. Nie tylko
poprzez nie przyjęcie skutecznej drogi zastępowalnej w trybie art. 1049 kpc, ale
wobec nie zapłacenia zaliczki na areszt. Skoro nie zapłacili, to znaczy że odpuścili
sobie ukaranie mnie i realne przymuszenie…
Grzegorz Niedźwiecki
wezwanie do uiszczenia kosztów
*
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze II Wydział Karny informuje, iż w aktach sprawy
II K 467/07 nie znajduje się dowód cyfrowy, co do którego złożył Pan wniosek o
wydanie uwierzytelnionej kopii.

Potwierdzenie braku dowodu cyfrowego w
aktach sprawy II K 467

*
Jelenia Góra, dnia 21 listopada 2016 r.
Grzegorz Niedźwiecki
Ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Pan Andrzej Żuk
Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wnoszę o przekazanie mi uwierzytelnionej kopii dowodu cyfrowego
ustalającego fakt umieszczenia w dniu 23 lutego 2007 r. na stronie internetowej
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/ artykułu zatytułowanego „Nie kupujcie auta u
Ligęzy”.
Pytanie dotyczy sfery faktów ze sprawy karnej, którą zajmował się Sąd
Rejonowy w Jeleniej Górze, sygn. akt II K 467/07.

*
Jelenia Góra, dnia 13 stycznia 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki
Ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
I Wydział Cywilny Odwoławczy
Sygnatura akt I C 1755/16

W odpowiedzi na wezwanie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 9 stycznia 2017 r.
uzupełniam braki formalne pozwu i dołączam oświadczenie majątkowe.
PESEL 61072301251
Uzasadnienie wniosku
Jestem osobą bezrobotną i biedną z powodu złośliwych funkcjonariuszy publicznych,
odwrotnie spełniających swoją rolę. Szczegółowe uzasadnienie stanowi załącznik.

*
Jelenia Góra, dnia 10 stycznia 2017 r.
Grzegorz Niedźwiecki
Ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
I Wydział Cywilny Odwoławczy

Sygnatura akt I C 1738/16

W odpowiedzi na wezwanie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 27 grudnia 2016 r.
uzupełniam oświadczenie o stanie majątkowym.
Z winy złośliwych funkcjonariuszy, odwrotnie spełniających swoją rolę, nie mogę wyjechać z
kraju i jestem osobą bezrobotną. Z tej też racji od kilku lat nie składam żadnych deklaracji podatkowych.
Państwo wiedzą kto gwałci niezawisłość i swobodę orzeczeń w oparciu o wyrok bez przyczyny II K
467/07 i sfingowany proces cywilny I C 1062/08. Stworzyliście państwo w państwie i układ zamknięty to
kryje. Pozbawiliście mnie umyślnie dochodów, więc nie mam też żadnych rachunków bankowych. Jest
dla nas wszystkich oczywiste, że nie przybijacie pieczątek w oparciu o ustalenia faktyczne zdarzeń, o
dowody, o fakty i prawdę materialną, tylko stosujecie dowolne, prywatne prawo, a korporacja prawnicza
to kryje więc nie ma się co bawić w kurtuazję. Organy ścigania tuszują fałsz materialny i fałsz
intelektualny tej parodii prawa uprawianej od dziesięciu lat na kartce papieru stworzonej przez
Mieczysława Ligęzę. Terroryzm wszedł wam w krew do tego stopnia, że nie zamierzacie nawet
skończyć tych represji tylko niezasadnie przewlekacie barbarzyńskie egzekucje I Co 441/16 (I Co
3259/08) traktując pkt. I kapturowego wyroku z dnia 3 września 2008 r. jako czynność niezastępowalną,
chociaż nie ma w „wyroku” zapisu o obowiązku stosowania reliktowego przepisu art. 1050 k.p.c. Proszę
nie szukać usprawiedliwienia, że to inny sąd, inny wydział, bo wszyscy w ten cyrk są umaczani.
Przechodząc do rzeczowej odpowiedzi, do skutków powyższego, uprzejmie informuję, co
następuje. Utrzymuje mnie żona, teściowa, dwa razy w tygodniu robię zakupy wiekowej matce za
kieszonkowe, pomaga siostra, brat, stoję przed Biedronką żebrać na jedzenie lub pcham wózki przed
TESCO za jałmużnę. Zbieram złom i sprzedaję makulaturę, bo... patrz wyżej. Taka jest rzeczywistość,
która nie ma żadnych podstaw zdarzeniowych do istnienia. Moja żona, teściowa, matka, siostra, brat,
obcy darczyńcy, właściciele skupu złomu i makulatury nie są stronami niepotrzebnych postępowań i
boleją nad tym faktem. Państwo wiedzą ile kosztuje utrzymanie pięcioosobowej rodziny, domu, opłata
mediów, zapewnienie dzieciom godnych warunków życia i nauki. O kredytach już nie wspomnę.
Zaznaczyć przy okazji warto, że Decyzja Wojewody Dolnośląskiego z dnia 4 stycznia 2017 r.
uchylająca w całości decyzję Starosty Jeleniogórskiego o odmowie uznania mnie za osobę bezrobotną
jest częściowo korzystna dla strony pozwanej. Koszty strat i zadośćuczynienia nie muszą być jeszcze
wyższe.

Zobowiązania i stałe wydatki pięcioosobowej rodziny:
Wyżywienie – 1.600 zł
Ubiór – 300 zł
Środki techniczne – 700 zł
Kredyty – 550 zł

Pożyczki – 0
Dzierżawy – 352,03 zł
Koszty ponoszone na mieszkanie – 170 zł
Opłaty za media – 850 zł
Koszty leczenia – 300 zł
Rehabilitacji – 0
Ubezpieczenia majątku – 190 zł
Razem – 5012,03 zł

W załączeniu:
1. Odpis pisma z 19.12.2016 r.
2. Zaświadczenie z US o braku dochodów w 2015 r.
3. Decyzja Wojewody Dolnośląskiego stwierdzająca o statusie osoby bezrobotnej.

*
Jelenia Góra, dnia 6 stycznia 2016 r.
Grzegorz Niedźwiecki
Ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze
Wydział I Cywilny
I Co 441/16

Stanowisko

Postanowienie z dnia 28 grudnia 2016 r., sygn. akt I Co 441/16, „utrzymujące
w mocy zaskarżone postanowienie” jest bezprzedmiotowe. Nie składałem wniosku o
ustanowienie pełnomocnika z urzędu w tym przedmiocie. Nie było w tym kierunku
żadnego środka prawnego. Nie usprawiedliwią Państwo ewidentnej przewlekłości
postępowania egzekucyjnego. Przewlekłość postępowania, parodia prawa w oparciu
o jedną kartkę papieru Mieczysława Ligęzy trwa dziesięć lat. Powstrzymam się od
sformułowania porównać. Tutaj najlepszy adwokat nic nie może, bo to nie ma nic
wspólnego z faktami, dobrymi obyczajami i prawem.
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/2016/11/16/poklosie-niczego/

Marszałek Ziemski Prowincji Jeleniogórsko Legnickiej
Grzegorz Niedźwiecki

*
Jelenia Góra, dnia 29 grudnia 2016 r.
Grzegorz Niedźwiecki
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

SĄD OKRĘGOWY W JELENIEJ GÓRZE
II Wydział Cywilny
______________________________
Dotyczy: II S 25/16 (II S 22/16, I Co 441/16)

Nie składałem skargi o wznowienie postępowania w sprawie ze skargi na
przewlekłość w postępowaniu sądowym sygn. I Co 441/16 Sądu Rejonowego w

Jeleniej Górze zakończonego postanowieniem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z
dnia 26 października 2016 r., II S 22/16, a przynajmniej sobie tego nie przypominam.
Złożyłem dnia 9 grudnia 2016 r. pozew przeciwko Skarb Państwa – Prezes
Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze o zadośćuczynienie za zaniechanie uznania
oczywistej przewlekłości postępowania egzekucyjnego.
Złożyłem dnia 23 listopada 2016 r. zażalenie na postanowienie Sądu
Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 9 listopada 2016 r. wzywające mnie ósmy raz
do wykonania czynności zawartej w pkt. I wyroku I C 1062/08, stosując niezasadnie
reliktowy przepis art. 1050 k.p.c. jako czynność niezastępowalną, zamiast umocować
wierzyciela do wykonania przeprosin na koszt dłużnika w trybie art. 1049 k.p.c. gdyż
jest to czynność zastępowalna. W razie nie wykazania rzeczywistej woli wierzyciela
uzyskania realnego zniweczenia skutków naruszenia dóbr, wniosłem o umorzenie
postępowania I Co 441/16 na podstawie art. 5 k.c.
Jestem gotów zawrzeć ugodę z Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze.
Jeżeli Państwo nie zakończą tego cyrku umorzeniem lub w myśl uchwały
Sądu Najwyższego z dnia 28.06.2006 r. sygn. III CZP 23/06, to złożę nowy wniosek o
przewlekłość postępowania I Co 441/16 po 26 kwietnia 2017 r.

*
I C 1738/16
Polskie prawo karne jest prawem karnym czynu; tak więc tylko czyn może być podstawą
odpowiedzialności, a jego brak wyklucza konieczność zastanawiania się nad innymi warunkami
ponoszenia odpowiedzialności karnej. (?)
Jeśli to prawda, to żądam udostępnienia dokumentu urzędowego to potwierdzającego, wytworzonej
informacji gwarantującej, że brak czynu wyklucza odpowiedzialność karną.
Będę żądał w procesie I C 1738/16 wykazania dowodu cyfrowego artykułu „Nie kupujcie auta u Ligęzy”
świadczącego o zniesławieniu przez Grzegorza Niedźwieckiego Firmy Motoryzacyjnej „Ligęza” Sp. z
o.o.
w
Jeleniej
Górze
za
pomocą
strony
internetowej
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/
, a na pewno odpowiedzialności Skarbu Państwa – Prokuratora Rejonowego w Jeleniej Górze,
Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze za zaniechanie dokonania ekspertyzy (oceny)
wnioskowanego, jedynego dowodu oskarżyciela prywatnego Mieczysława Ligęzy (k. 8 akt sprawy II K
467/07), który miał i ma istotne, fundamentalne znaczenie w sprawie represjonowania mojej osoby. To
było przedmiotem zawiadomienia o przestępstwie i to zostało umyślnie, ze szkodą dla mnie zaniechane.
Spór ten, jeśli zakończy definitywnie dziesięcioletnią parodię prawa może być rozstrzygnięty poprzez
mediację.
Jelenia Góra, dnia 22 grudnia 2016 r.

Grzegorz Niedźwiecki, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19, Tel. 791830093
*
Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej
*
Jelenia Góra, dnia 19 grudnia 2016 r.
Grzegorz Niedźwiecki
Ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
I Wydział Cywilny Odwoławczy
Sygnatura akt I C 1738/16

W odpowiedzi na wezwanie Sądu Okręgowego z dnia 13 grudnia 2016 r. do usunięcia braków
formalnych pozwu składam oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach
utrzymania oraz podaję informacje:

1. Nie podjąłem próby mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, bo nie miałem
takich propozycji, ale chętnie skorzystam z takiej drogi rozwiązania sporu.
2. PESEL 61072301251.

W załączeniu:
1. Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania.
2. Straty moralne i materialne w wyniku postępowań funkcjonariuszy prowadzonych przez dziesięć lat.

Wezwanie do usunięcia braków

*

Jelenia Góra, dnia 19 grudnia 2016 r.

Prokuratura Krajowa
Dotyczy: PG IV Ksk 142.2016

Piszą państwo nieprawdę. Nie będę mówił jak to się określa w języku prawniczym, bo tym
bardziej się zapowietrzycie. Kłamstwem jest, iż nie przedstawiłem nowych okoliczności świadczących o
podważeniu jedynego dowodu oskarżyciela prywatnego (k. 8 akt sprawy II K 467/07) i zasadności
skazania mnie w dniu 6 maja 2008 roku przez SSR w Jeleniej Górze Jarosława Staszkiewicza. Propter
nova, czyli ekspertyzy biegłego sądowego w zakresie informatyki i technologii internetowych BDW
CONSULTING Mariusza Czarneckiego z dnia 13 kwietnia 2015 r. nikt nigdy nie wziął pod uwagę i nie
ustosunkował się do niej. Nie przedstawił też ekspertyzy alternatywnej do tej, która świadczy o wyroku
wydanym z rażącym naruszeniem prawa bo bez przyczyny, bez ustalenia zdarzenia faktycznego.
W związku z powyższym wnoszę o uczciwe przeanalizowanie akt sprawy i wniesienie kasacji
nadzwyczajnej od stricte stalinowskiego wyroku
Grzegorz Niedźwiecki, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19, Tel. 791830093

*

Jelenia Góra, dnia 19 grudnia 2016 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich

Tu nie ma się co bawić w kurtuazję. Wyrok z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie II K 467/07 aSSR
Jarosława Staszkiewicza jest oszustwem sądowym. Już Prezes Sądu jeleniogórskiego dał plamę przy
wstępnej kontroli aktu oskarżenia. Nie cofnął go do oskarżyciela celem uzupełnienia braków formalnych,
tylko skierował na rozprawę. Przydzielił ją asesorowi, który nie rozstrzygnął sprawy w możliwie
najkrótszym terminie, bo wiedział, że w pozwie jest fałsz materialny (art. 235 kk). Zaczął z urzędu
szukać dowodów winy Grzegorza Niedźwieckiego na rzecz oskarżyciela prywatnego. Gdzie tu
bezstronność, obiektywizm, kontradyktoryjność, ciężar dowodu? Oczywiście nie znalazł, a skazał.
Pisałem już jak zmielił ostatni protokół i dlaczego. Teraz proszę się przyjrzeć pierwszemu protokołowi
rozprawy głównej. Jest w nim zapisane, iż wnoszę o umorzenie postępowania na podstawie art. 17 § 1
pkt. 1 kpk, który ochoczo stosują prokuratorzy jak bronią klienteli władzy. Asesor się nie ustosunkował w
ogóle do wniosku. Przejdę do finału. Jarosław Staszkiewicz, na pierwszej rozprawie po zaprzysiężeniu
go przez śp. Prezydenta na sędziego, ogłosił wyrok skazujący. Poświadczył świadomie nieprawdę
(art. 271 § 1 kk). Zdarzenia przestępnego w ogóle nie było i takie są fakty.

Państwo wiedzą w jakim gestapowskim kraju żyjemy. Państwo w państwie i układ zamknięty to zbyt
delikatne określenia. Nawet mafią nie można nazwać przestępców w togach, bo mafia to ma zasady.
Weźmie haracz i zostawi człowieka w spokoju. Polscy (prawdopodobnie) przestępcy w togach to
terroryści.
http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/2016/10/30/ustalenia-stanu-faktycznego-zdarzenia/
http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/2016/10/19/prosba-o-interwencje/
http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/zawiadomienie-o-podejrzeniu-popelnienia-przestepstw-wniosek-oobjecie-nadzorem-postepowania-prowadzonego-sad-rejonowy-jeleniej-gorze/
Wydają wyroki w oparciu o doświadczenia życiowe (widocznie mają doświadczenia życiowe gwałtów,
ucieczek z miejsca zdarzenia i zniesławień) dowolną zasadność i domniemania winy, co jest kuriozum.
Domniemanie niewinności, oczywiste fakty, ustalenia zdarzenia faktycznego i prawdę materialną mają
za nic. Takiej patologii władzy nie było nawet w PRL.
Sędziowie wydają wyroki za pieniądze lub na zlecenie, windują sankcje w trybie reliktowego przepisu
art. 1050 kpc, zamiast jeśli już chcą się pastwić to na ludzkim art. 1049 kpc. i po ośmiu latach tortur
chcą internować Bugu ducha winnego ojca dwójki dzieci na 180 dni. Nie stosują wezwania do
wykonania czynności zastępowalnej, tylko niezastępowalnej, chociaż nie ma nawet takiego zapisu w
wyroku cywilnym, nadbudowanym cwaniacko z karnego, po sfingowanym procesie I C 1062/08. Kim są
sędziowie? Terrorystami.
Obecny Rzecznik Praw Obywatelskich, Adam Bodnar, jest ponoć zasłużonym działaczem na rzecz
praw człowieka. Był m.in. ekspertem Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej, działaczem na
rzecz Ofiar Tortur przy ONZ, wiceprezesem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Czy to były działania
faktyczne, realne, czy tylko na papierze, dla CV.
Jeżeli Rzecznik Praw Obywatelskich jest Rzecznikiem praw przestępców w togach, to rozumiem
dlaczego nie składa kasacji nadzwyczajnej od wyroków bez przyczyny. Proszę tylko pamiętać, że image
bojownika o prawa człowieka i walki z terroryzmem może zniknąć z CV za żywota Adama Bodnara.
Każdy zapłaci kiedyś za rzeczywistość.
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/wymiar-niesprawiedliwosci/
Grzegorz Niedźwiecki, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19, Tel. 791830093

*

Jelenia Góra, dnia 19 grudnia 2016 r.
Grzegorz Niedźwiecki
Ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Sąd Właściwy
za pośrednictwem
Prokuratury Rejonowej dla
Wrocławia – Krzyki Zachód

Zażalenie
na postanowienie z dnia 25 listopada 2016 r., sygn. akt PR 2 Ds. 204.2016 o odmowie wszczęcia
śledztwa

Postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia
obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych uczestniczących lub nie uczestniczących w sprawach
dotyczących wyroku karnego bez przyczyny II K 467/07 oraz cywilnego po sfingowanym procesie I C
1062/08 jest w całości niezasadne.

Podstawa uchylenia
Odmowa wszczęcia śledztwa wobec braku znamion czynu zabronionego, wyartykułowana w pkt.
IV – IX, jest niezasadna, ponieważ we wszystkich przypadkach istniały nie tylko znamiona czynu
zabronionego lecz fakty. Funkcjonariusze uczestniczący w wymienionych postępowaniach lub nie
uczestniczący dopuścili się dowolnych rozstrzygnięć z naruszeniem art. 2 § 2 kpk, czyli nie w oparciu o
prawdziwe ustalenia faktyczne. Podstawę wszelkich orzeczeń, tak samo jak wyroku, może stanowić
tylko całokształt okoliczności ujawnionych w toku rozprawy głównej.
Nie dokonano już wstępnej kontroli aktu oskarżenia (art. 337 do 347 kpk), czy spełnia warunki formalne
dopuszczenia do procesu II K 467/07. Jedyny dowód oskarżyciela prywatnego, który załączył do aktu
oskarżenia z dnia 31 maja 2007 r. (k. 8 akt sprawy) nie był dowodem cyfrowym stanowiącym
zasadności orzekania w trybie art. 212 § 2 kk. Nie ustalono zdarzenia faktycznego w związku z którym
rzekomo dopuszczono się zarzucanego czynu przestępnego.
A. Zdarzenie faktyczne – zamieszczenie przez Grzegorza Niedźwieckiego w dniu 23 lutego 2007 r. na
stronie internetowej http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/ artykułu „Nie kupujcie auta u Ligęzy”.
B. Zarzucany czyn – pomówienie Firmy Motoryzacyjnej „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze za pomocą
środka masowego komunikowania o zachowania, które mogły poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić
na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywanej działalności.
Zdanie „A” jest racją zdania „B”, zaś zdanie „B” jest następstwem zdania „A” wtedy, gdy prawdziwość zdania „A”
jest gwarancją prawdziwości zdania „B”.

W obowiązującym stanie prawnym nie można ani wydać wyroku skazującego bez ustalenia
zdarzenia faktycznego w związku z którym rzekomo dopuszczono się zarzucanego czynu

przestępnego, ani nie można wydać wyroku skazującego bez przyczyny – o czym świadczy
informacja p.o. Prokuratora Regionalnego Elżbiety Pieniążek z Białegostoku wyrażona w piśmie z dnia
8 listopada 2016 r.
W aktach sądów wtajemniczonych krąży ekspertyza biegłego sądowego w zakresie informatyki i
technologii internetowych BDW CONSULTING Mariusza Czarneckiego ze Szczecina z dnia 13 kwietnia
2015 r. podważająca dowód oskarżyciela prywatnego (k. 8 akt sprawy II K 467/07) i zasadność
skazania mnie w sprawie II K 467/07 dnia 6 maja 2008 r. Dopóki organy ścigania (jak sama nazwa
mówi do czego są) i wymiar sprawiedliwość (jak sama nazwa mówi od czego jest) nie dokonają
alternatywnej opinii biegłego sądowego, podważającej moją Propter nowa, dopóty sprawa nie będzie
zgodnie z art. 42 ust. 2 Konstytucji zakończona.
Organy prowadzące postępowanie karne są obowiązane badać oraz uwzględniać okoliczności
przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego (patrz art. 4 kpk oraz Dział V.
Dowody).
Prawda materialna dotyczy faktów, a nie tego, że kasta prawników powie a contrario Grzegorzowi
Niedźwieckiemu. Umorzenie dochodzenia w sprawie fałszu materialnego Mieczysława Ligęzy i odmowa
wszczęcia śledztwa w sprawie fałszu intelektualnego SSR Jarosława Staszkiewicza jest tuszowaniem
tych przestępstw. Każdy funkcjonariusz, który powieli tą drogę, będzie miał zarzut współudziału w
zbrodniach stalinowskich.

Odmowa wszczęcia śledztwa wobec przedawnienia karalności przestępstwa, wyartykułowana w
pkt. I – III, jest niezasadna, ponieważ we wszystkich przypadkach nie ma zastosowania reguła
przedawnienia karalności przestępstwa. Wszelkie decyzje funkcjonariuszy sądów były umyślne i
świadomie działające na zwłokę. Były niezasadne, zarówno w kwestii odmowy wznowienia
postępowania poza rozprawą oddalającej Propter nova argumentem fikcji ustaleń i nieznanymi
domniemaniami zasadności skazania, jak i represji egzekucyjnych – stosując reliktowy przepis art. 1050
kpc zamiast umocować wierzyciela do wykonania przeprosin na koszt dłużnika w trybie art. 1049 kpc.
Dziesięć lat trwania parodii prawa to nie moja wola tylko skorumpowanych funkcjonariuszy, którzy nie
tylko nie stosują zasady In dubio pro reo, dowodów, oczywistych faktów i prawdy materialnej, ale
elementarnej etyki i praw człowieka. W związku z powyższym parodia prawa i wyrok bez przyczyny
skonstruowany na fałszywym oskarżeniu jest w toku i żadne przedawnienie nie ma miejsca, albowiem
jest to przestępstwo ciągłe. Jak zburzy się przestępczy fundament lub realnie zakończy ten cały cyrk, to
będzie można mówić o rozpoczęciu się biegu przedawnienia karalności przestępstwa. Jestem osobą
pokrzywdzoną i nadal cierpię. W Polsce teoretycznie obowiązuje zakaz stosowania tortur. Skoro nie ma
przedawnienia trwających represji, to nie może być przedawnienia dla reżimowych współegzekutorów.
To byłoby zbyt proste, orzec zbrodnię, pozbawić potem „skazanego” prawa do obrony we wszystkich
stadiach postępowania, przewlekać i ignorować postępowania wzruszeniowe, czyli zaakceptować
obrazę fundamentalnego przepisu prawa materialnego art. 1. § 1. kk Odpowiedzialności karnej
podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie
jego popełnienia i przyczynowe stalinowskie zbrodnie przedawnić. Ostrzegam, że jeśli nadal będziecie

stosować prawo pięści, nie będziecie szanować oczywistych faktów, prawdy materialnej,
obowiązującego prawa stanowionego, to będziecie odpowiadać za skutki obrony koniecznej, gdy będę
zmuszony użyć koktajlów Mołotowa przeciwko wkręconej w te zbrodnie policji. Trzeba wyprostować
oszustwa sądowe.
Wyrok karny z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie II K 467/07 zapadł w wyniku przestępstwa i nie ucieczka
od stwierdzenia tego o tym świadczy tylko fakt. Zdarzenie zarzucane nie zostało w ogóle ustalone, bo
nie mogło ponieważ czyn przestępny nie miał miejsca. Nie będę rozwijał tego, jak podchodził do tego
rok czasu aSSR Jarosław Staszkiewicz i dlaczego zmielił protokół ostatniej rozprawy głównej, w którym
było oświadczenie stron o zrzeczeniu się nawiązek i o uniewinnieniu na podstawie art. 5 § 2 kpk, ale
takich narastających, dożywotnich zbrodni bez przyczyny nie było nawet w PRL. Ci, którzy to akceptują
mają współudział w zbrodniach stalinowskich. Brak woli analizy (oględzin) materiału dowodowego, nie
pozwala stwierdzić faktu przestępstwa (art. 235 kk) i wznowić postępowania karnego. Kiedyś ktoś to
stwierdzi i będzie to jeszcze za waszego żywota. Póki co, wolicie wybiórczo prawo formalne stosować.
Prokurator Anna Kamińska jest na liście współczesnych Marii Gurowskich Sand i Fajgi Mindla. Każdy
kto będzie „orzekał” w oparciu o widzi mi się, a nie o rzeczywisty stan rzeczy – będzie również na tej
liście.
W załączeniu:
1. Stanowisko p.o. Prokuratora Regionalnego Elżbiety Pieniążek z Białegostoku z dnia 8 listopada
2016 r.
2. Straty moralne i materialne w wyniku postępowań funkcjonariuszy prowadzonych przez
dziesięć lat.

Współczesny żołnierz wyklęty
Grzegorz Ni(l)edźwiecki
*

Jelenia Góra, dnia 16 grudnia 2016 r.

Sąd właściwy za pośrednictwem
Prezesa Sądu
Wrocławiu

Apelacyjnego

we

Powód: Grzegorz Niedźwiecki, ul. Działkowicza 19, 58-506
Jelenia Góra

Pozwany: Skarb Państwa – Prezes Sądu Apelacyjnego we
Wrocławiu, Ul. Energetyczna 4

Wartość przedmiotu sporu: 100.000,00 / sto tysięcy / zł

Pozew o zadośćuczynienie za zaniechanie
Ja niżej podpisany Grzegorz Niedźwiecki, działając w imieniu własnym, wnoszę na podstawie art. 33
k.c. oraz art. 34 k.c. w zw. z art. 417 k.c. oraz art. 448 k.c. o:
1. zasądzenie od strony pozwanej, Skarbu Państwa – Prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
tytułem zadośćuczynienia za wyrządzoną mi krzywdę kwoty 100.000,00 /sto tysięcy/ zł;
2. zwolnienie z kosztów sądowych z powodu bycia osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku z
winy funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania;
3. zwolnienie od kosztów strony przeciwnej, czyli Prokuratorii Generalnej, z powodu bycia osobą
pokrzywdzoną, bezrobotną, bez prawa do zasiłku z winy funkcjonariuszy wymiaru
sprawiedliwości i organów ścigania;
4. przyznanie zastępstwa procesowego;
5. rozpoznanie niniejszym złożonego pozwu zgodnie z art. 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, w tym bez zbędnej zwłoki;
6. wydanie wyroku zaocznego w sytuacji określonej w art. 339 § 1 k.p.c.;
7. nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE
Sąd Apelacyjny we Wrocławiu I Wydział Cywilny postanowieniem z dnia 30 listopada 2016 r.
niezasadnie oddalił skargę na przewlekłość postępowania I C 1080/16 SO (I C 1575/16 SR), sygn. akt I
S 139/16, chociaż przewlekłość faktycznie miała miejsce osiem miesięcy nie z mojej winy. Była to
dowolna decyzja i ewidentne zaniechanie uznania faktu.
Nie ja nie umiem czytać, nie ja zagubiłem pozew cywilny żeby go dopiero po przeszło dwóch
miesiącach zarejestrować, nie ja przerzucałam akta sprawy między sądami jeleniogórskimi niczym
piłeczkę pingpongową, nie ja zaniedbałem czegoś. Nie było żadnych obiektywnych podstaw do nie
rozpatrzenia pozwu cywilnego przez osiem miesięcy od dnia 4 kwietnia 2016 r. Akta sprawy były w
sądzie a nie u mnie.
Sędziowie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu wyłudzili ode mnie 100,00 / sto / zł opłaty od skargi,
wiedząc, że jestem osobą bezrobotną, bez środków do życia (złożyłem stosowne oświadczenie),
okradany od dziesięciu lat przez wymiar niesprawiedliwości, z góry znając decyzję jaką podejmą..

Sędziowie nie potrafią zakończyć absurdalnej sprawy przez dziesięć lat (ani postępowania
egzekucyjnego), skonstruowanej na sprefabrykowanej kartce papieru. Tak nie postępują nawet
gangsterzy.
Sędziowie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (II AKz 271/15) sugerowali w postanowieniu z dnia 4
sierpnia 2015 r., że ja irracjonalnie składałem kolejne wnioski o wznowienie postępowanie karnego II K
467/07 i tylko niezasadnie przewlekałem postępowanie. Kto obecnie, wbrew wszelkim normom
prawnym, przewleka postępowanie egzekucyjne i zaniechuje uznania skargi na przewlekłość
postępowania?
Wobec prywatnych, stronniczych decyzji pozew o zaniechanie jest zasadny i wnoszę jak w petitum.

W załączeniu:


Straty moralne i materialne w wyniku postępowań funkcjonariuszy prowadzonych przez
dziesięć lat.

*

Jelenia Góra, dnia 13 grudnia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie
I Wydział Cywilny

Powód: Grzegorz Niedźwiecki – Prezes stowarzyszenia
Demokracja i Sprawiedliwość, ul. Działkowicza 19, 58-506
Jelenia Góra

Pozwany: Skarb Państwa – Minister Sprawiedliwości,
Prokurator Generalny, Al. Ujazdowskie 11, 00-950
Warszawa

Wartość przedmiotu sporu: 500.000,00 / pięćset tysięcy / zł

Pozew o zadośćuczynienie za zaniechanie
Ja, niżej podpisany Grzegorz Niedźwiecki, działając w interesie społecznym, wnoszę na podstawie art.
33 k.c. oraz art. 34 k.c. w zw. z art. 417 k.c. oraz art. 448 k.c. o:
8. zasądzenie od strony pozwanej, Skarbu Państwa – Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora
Generalnego tytułem zadośćuczynienia za wyrządzoną petentom krzywdę kwoty 500.000,00
/pięćset tysięcy/ zł na cele społeczne (zgodnie z § 9 statutu stowarzyszenia) i wpłaty na konto
BGŻ BNP PARIBAS: 20203000451110000004285690;
9. zwolnienie z kosztów sądowych z powodu bycia stowarzyszenie DiS organizacją non-profit;
10. zwolnienie od kosztów strony przeciwnej, czyli Prokuratorii Generalnej, z powodu bycia
stowarzyszenia DiS organizacją non-profit, nieposiadającą funduszy;
11. przyznanie zastępstwa procesowego;
12. rozpoznanie niniejszym złożonego pozwu zgodnie z art. 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, w tym bez zbędnej zwłoki;
13. wydanie wyroku zaocznego w sytuacji określonej w art. 339 § 1 k.p.c.;
14. nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE
W zakresie tej sprawy miał miejsce następujący przebieg zdarzeń
Od 7 października 2016 r. składam jako czynnik społeczny do Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora
Generalnego Zbigniewa Ziobro głuche wnioski o udzielenie informacji publicznej: czy w
obowiązującym stanie prawnym można wydać wyrok skazujący bez ustalenia zdarzenia
faktycznego w związku z którym rzekomo dopuszczono się zarzucanego czyny przestępnego i
czy można wydać wyrok skazujący bez przyczyny? Pytam, czy można dzisiaj w Polsce wydawać
wyroki bez przyczyny i orzekać w sfingowanych procesach jak czynili to ubeccy funkcjonariusze pokroju
Marii Gurowskiej Sand i Fajgi Mindla na generale Auguście Emilu Fieldorfie i rotmistrzu Witoldzie
Pileckim. Nie chodzi o rodzaj kar tylko zasadność.

Do dnia złożenia tej skargi Minister Sprawiedliwości nie udostępnił rzeczowej, wytworzonej,
jakiejkolwiek informacji ani też nie wydał decyzji odmownej zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do
informacji publicznej, czym naruszył 14 dniowy termin zapisany w art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do
informacji publicznej.
Minister Sprawiedliwości ma obowiązek udzielić odpowiedzi: czy w obowiązującym stanie prawnym
można skazywać bez ustalenia stanu faktycznego zdarzenia.(?) Czy można wydać wyrok
skazujący z pominięciem tego etapu stosowania prawa? Czy można wydać wyrok skazujący bez
przyczyny, bez faktu zdarzenia przestępnego? Czy brak czynu, zamierzonego działania,
wyklucza odpowiedzialność karną zgodnie z art. 1 § 1 k.k. mówiącym o przesłankach
odpowiedzialności karnej? Czy o zasadności skazania decydują domniemania, czy ustalenia
faktyczne i prawda materialna? Obowiązek nie wynika tylko z ustawy o dostępie do informacji
publicznej.
Czy w Polsce obowiązuje prawo materialne ustanowione, czy zwyczajowe? Jeżeli ustanowione, to czy
sędziowie mają obowiązek je stosować, czy może każdy orzekać dowolnie? Pytanie jest proste. Czy
można skazać człowieka dopiero jak zrobi coś złego, jak dokona czynu przestępnego i jak się to
zdarzenie stwierdzi, czy też bez powodu? Czy można skazać za nic, czy dopiero po zaistnieniu
zdarzenia prawnego?
Nie otrzymałem odpowiedzi na proste, fundamentalne pytanie:
Czy w Polsce obowiązuje żelazna zasada nullum crimen, nulla poena - nie ma przestępstwa, nie
ma kary i jaki dokument o tym stanowi?
Takie zaniechanie poinformowania społeczeństwa o faktycznym stanie prawnym, wyklucza zasadę
demokratycznego państwa prawa urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, a stawia
nas póki co w kryteriach państwa stalinowskiego. Ludzie mają prawo pytać i mają prawo wiedzieć jaki
jest stan prawny i czy funkcjonariusz publiczny ma obowiązek legitymizować zasadność skazania, mieć
zdarzeniowe podstawy do orzekania, czy może skazywać dowolnie, na zasadzie pokaż mi człowieka, a
paragraf się znajdzie. Ludzie jako wspólnota, mają prawo do świadomości.

Stanowisko
Minister Sprawiedliwości jest szefem Ministerstwa, odpowiedzialnego za dział administracji rządowej –
sprawiedliwość. Jest członkiem Krajowej Rady Sądownictwa i Krajowej Rady Prokuratury. Do
kompetencji Ministra należy kierowanie i zarządzanie dwuczłonowym działem. Nie może prowadzić
politycznej walki z Trybunałem Konstytucyjnym, mówić, że jest zło w III władzy, ustami wiceministra że
rządzi kasta prawników, a nie robić rzeczywistych, niezbędnych zmian w strukturach (bazując na starym
układzie), broniąc biernych, stronniczych prokuratorów. Mamy podstawy twierdzić, że gros prokuratorów
odwrotnie spełnia swoją rolę i tuszuje przestępstwa władzy, sądownictwa. Takiej patologii jaka jest
obecnie w III władzy, to nie było nawet w PRL. I nie są to subiektywne odczucia, świadczą o tym
statystyki. Państwo wiedzą o czym mówię, bo nie odpisujecie na listy polecone i nie szanujecie nawet
KPA, a co dopiero zbioru zasad etyki zawodowej. Nie składacie zasadnych wniosków o kasację
nadzwyczajną pokrzywdzonym obywatelom. Stosujecie koteryjną miarkę. Jeżeli będziecie ignorować
obywateli, to musicie wiedzieć, że kij ma dwa końce.

Ja zadałem krótkie, proste pytanie dotyczące sfery faktów i stanu określonego zjawiska, którym
zajmował się, albo stale powinien zajmować się Minister Sprawiedliwości. Ludzie, jako wyborcy,
delegowali swoich przedstawicieli na posłów do Sejmu. Zawarli z kandydatami kontrakt, oczekując od
reprezentantów realizacji praw obywatelskich. Skoro Sejm tworzy ustawy, z których korzysta władza
wykonawcza, to oczekuję legitymizacji tego, co zostało wytworzone dla dobra wspólnego.
Pytania proste, fundamentalne:
Czy w obowiązującym stanie prawnym można wydać wyrok skazujący bez ustalenia zdarzenia
faktycznego w związku z którym rzekomo dopuszczono się zarzucanego czynu przestępnego i czy można
wydać wyrok skazujący bez przyczyny są pytaniami publicznymi – o czym świadczy odpowiedź p.o.
Prokuratora Regionalnego Elżbiety Pieniążek z Białegostoku. W piśmie z dnia 8 listopada 2016 r. nie podała
jedynie wiadomości wytworzonej, na której oparła swoje stanowisko. Domagam się takiego dokumentu od
Ministra Sprawiedliwości jako wodza naczelnego. Władza musi się legitymizować.
Pytanie czy można skazać za czyn kradzieży (lub każdy inny czyn przestępny) jeśli zarzucane zdarzenie
nie nastąpiło jest pytaniem prostym, konkretnym, dotyczącym sfery faktów i stanu określonego zjawiska.
Oczekuję udostępnienia mi wytworzonego, istniejącego przepisu prawa, stwierdzającego, bądź zaprzeczającego,
że można skazać bez przyczyny. Bez ustalenia stanu faktycznego zdarzenia prawnego. Nie chodzi mi o sprawę
indywidualną, o wyjaśnienie treści aktów prawnych, o wykładnię prawa, o polemiką, poglądy, opinię, tylko o
konkretny przepis prawa lub dyrektywę będącą w posiadaniu organu. Powszechnie obowiązującą wiadomość,
dotyczącą działalności organu władzy publicznej. Informacja o obowiązującym prawie materialnym jest informacją
publiczną i należy wskazać jej konkretną treść, a nie odsyłać do szerokiej bazy BIP. Organy władzy publicznej,
a zwłaszcza administracja publiczna informacje mieć musi. Bez nich nie jest możliwe podejmowanie
decyzji i wykonywanie zadań prawem określonych. Wniosek dotyczy sfery faktów, danych obiektywnych.
Również fundamentalnych podstaw aktu oskarżenia i warunków skazania. Czy można skazać bez zaistnienia
przestępstwa?
Zgodnie z Art. 6. 1. u.d.i.p. Udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o:
4) danych publicznych, w tym:
a) treść i postać dokumentów urzędowych, w szczególności:
– treść aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć,
– dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją
przeprowadzających,
– treść orzeczeń sądów powszechnych, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, sądów wojskowych,
Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Stanu,

Prawo karne/Definicja przestępstwa i jej elementy
I. Czyn zabroniony. Czyn zabroniony definiuje art. 115 § 1 KK; chodzi o zachowanie (działanie lub zaniechanie),
którego znamiona zostały określone w ustawie karnej.
II. Znamiona. Zespoły ustawowych znamion tworzą typy przestępstw (jak np. zabójstwo, znieważenie pomnika,
kradzież leśna etc.). Aby można było mówić o odpowiedzialności karnej, sprawca musi wyczerpać
wszystkie znamiona typu przestępstwa i musi to zostać udowodnione. Ustawowe znamiona przestępstwa
dotyczą:






podmiotu przestępstwa;
strony podmiotowej;
przedmiotu przestępstwa;
strony przedmiotowej.

III. Wina. Aby czyn mógł rodzić odpowiedzialność karną konkretnego sprawcy, należy się upewnić w
chwili jego popełnienia czy sprawcy można było przypisać winę. W przeciwnym wypadku nie ma mowy o
przestępstwie.

Pytanie dotyczy fundamentalnej przesłanki odpowiedzialności karnej i obowiązku stosowania etapów
stosowania prawa. Odniosę się do pierwszej części pytania, kwestię etapów stosowania prawa rozwinę
poniżej.
Art. 1 KK określa przesłanki odpowiedzialności karnej.
Zgodnie z tym przepisem, aby weszła w grę odpowiedzialność karna, muszą się spełnić łącznie
następujące przesłanki:
1) czyn, który jest zarazem:
2) zabroniony,
3) zawiniony,
4) społecznie szkodliwy w stopniu większym niż znikomy.
Jak widać, podstawą odpowiedzialności jest czyn, który musi posiadać trzy cechy.
Przechodząc do przykładów, zadam pytanie. Czy można byłoby skazać pana Piotra Rybaka z
Wrocławia za spalenie kukły, gdyby zdarzenie takie nie miało miejsca?
Mamy prawo pytać i mamy prawo wiedzieć. Czy mamy prawo materialne niejasne, niewiadome,
stalinowskie, gangsterskie, czy prawo demokratyczne, powszechne, jednoznaczne i czytelne?
Teraz przejdę do tożsamej kwestii, ale ujętej w fazie wstępnej (zależnej, kontrolnej), w etapach
stosowania prawa. Pytanie cały czas dotyczy kwestii zdarzenia, czyli czynu przestępnego.
Obecnie podam przykład, który nie ogranicza wniosku do sprawy indywidualnej, tylko wyjaśnia, że
chodzi o zdarzenie faktyczne (czyn fizyczny), a nie zarzucany czyn (normę prawną). Pytania główne
dotykają sfery publicznej, całej wspólnoty.
A. Zdarzenie faktyczne – zamieszczenie przez Grzegorza Niedźwieckiego w dniu 23 lutego 2007
r. na stronie internetowej http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/ artykułu „Nie kupujcie auta u
Ligęzy”.
B. Zarzucany czyn – pomówienie Firmy Motoryzacyjnej „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze za
pomocą środka masowego komunikowania o zachowania, które mogły poniżyć ją w opinii
publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla wykonywanej działalności.

Zdanie „A” jest racją zdania „B”, zaś zdanie „B” jest następstwem zdania „A” wtedy, gdy prawdziwość
zdania „A” jest gwarancją prawdziwości zdania „B”.
Zdarzenia prawne – każde zdarzenie faktyczne wywołujące z mocy przepisu prawa skutek prawny.
Jest ono niezależne od woli ludzkiej (upływ czasu, śmierć), jeśli jest jednak wynikiem woli ludzkiej, to
jest działaniem. Spośród działań ludzkich można wyodrębnić czynności prawne.
Pytania są następujące:
1. Czy organy państwowe nie mogą orzekać, rozstrzygać dopóki nie przeprowadzą
obowiązkowych etapów stosowania prawa?
2. Czy sąd może wydać wyrok skazujący z pominięciem etapu stosowania prawa dotyczącego
ustalenia stanu faktycznego zdarzenia?
3. Czy można wydać wyrok skazujący bez ustalenia zdarzenia faktycznego, w związku z którym
rzekomo dopuszczono się zarzucanego czynu przestępnego?
4. Czy można wydać wyrok skazujący bez stwierdzenia czynu zabronionego w rozumieniu art.
115 § 1 KK; chodzi o zachowanie (działanie lub zaniechanie)?
5. Czy można wydać wyrok skazujący bez przyczyny, bez faktu zdarzenia przestępnego?
Rozwinę to szerzej, aby nie było wątpliwości, że chodzi o konkret funkcjonujący. Nie chodzi o wykładnię
prawa, tylko o prawo materialne, o jasność art. 1 § 1 kk. Czy można np. orzekać i wyrokować bez
dokonania „oględzin rzeczy i miejsca zdarzenia”? Bez dowodu z oględzin stwierdzającego fakt
zdarzenia?
Etapy stosowania prawa
Każdy podmiot, biorący udział w procesie definiowania przestępstwa, podejmuje cały szereg działań,
które zwykło się określać etapami stosowania prawa. Nie wnikając w zbyt szczegółowe rozważania,
przyjmijmy najprostszy podział, uwzględniający cztery etapy:
1) ustalenie normy prawnej, którą zamierza się stosować dla rozstrzygnięcia problemu prawnego
w danej sprawie;
2) ustalenie stanu faktycznego zdarzenia, z którym podmiot łączą określone konsekwencje
prawne;
3) subsumcja, czyli ustalenie, że dany stan faktyczny podpada pod konkretny przepis prawny;
4) podjęcie decyzji co do konsekwencji prawnych ustalonego stanu faktycznego.
W etapie drugim następuje ustalenie stanu faktycznego zdarzenia, z którym organ stosujący prawo
łączą konsekwencje prawne. Wymaga on zebrania informacji o tym, co naprawdę, rzeczywiście
wydarzyło się w określonym czasie i miejscu. Rodzaj i zakres zbieranych informacji nie jest
przypadkowy, jest podyktowany potrzebą dokonania konkretnego rozstrzygnięcia (dlatego ustalamy
fakty istotne dla sprawy). Dla stwierdzenia, czy miało miejsce przestępstwo, potrzebne jest zebranie
informacji, które pozwolą zrekonstruować zdarzenie (z przeszłości) w takim zakresie, aby możliwy był
jego ogląd przez pryzmat ustawowych znamion przestępstwa. Informacje te są niezbędne dla
formułowania tzw. twierdzeń egzystencjalnych, dotyczących zaistnienia pewnych faktów, a następnie

ich udowodnienia. W procesie dowodzenia twierdzenia o zaistnieniu przestępstwa (faktu głównego)
ważne jest, które fakty organ rozstrzygający uznał za istotne dla sprawy i uczyni je przedmiotem
dowodzenia, a następnie, jak je oceni. Jako, że możliwości poznania tego, co rzeczywiście się zdarzyło,
są zawsze ograniczone (zarówno przedmiotowo, jak i podmiotowo), rezultat tego poznania (w postaci
ustalenia faktu) cechuje zawsze pewien określony stopień prawdopodobieństwa.
Czy można skazać obywatela z pominięciem (wyżej wskazanego) drugiego etapu stosowania
prawa?
Etapy stosowania prawa
Stosowanie prawa jest procesem złożonym, działaniem zmierzającym do wydania decyzji
indywidualnej. Mimo istnienia różnych typów stosowania prawa podmiot stosujący prawo musi w
każdym przypadku podjąć cały szereg działań, które są konieczne do tego by mógł on wydać decyzję
stanowiącą akt stosowania prawa. Działania te możemy funkcjonalnie powiązać w pewne kompleksy
czynności nazywanych zwykle etapami stosowania prawa.
W literaturze poruszającej ten temat liczba wyodrębnionych etapów nie jest jednakowa co wiąże się w
głównej mierze ze stopniem ogólności przeprowadzanych rozwiązań.
L. Morawski wyróżnia następujące etapy procesu stosowania prawa:
- wybór normy prawnej,
- ustalenie obowiązującej normy prawnej,
- wykładnia normy prawnej,
- ustalenie stanu faktycznego,
- subsumcja,
- wybór konsekwencji prawnych,
- sformułowanie i uzasadnienie decyzji.
Należy jednak pamiętać, że przedstawiona wyżej kolejność etapów stosowania prawa nie ma
charakteru chronologicznego. Jeśli chodzi bowiem o kolejność tych etapów to wiele czynności odbywa
się jednocześnie, np.: ustalenie stanu faktycznego i wyjaśnienie kwestii prawnych.
Etapy stosowania prawa:
- ustalenie tzw. podstawy prawnej rozstrzygnięcia – wskazanie normy prawnej, którą należy zastosować
dla rozstrzygnięcia danego przypadku

- ustalenie stanu faktycznego (ustalenie faktów) – określenie, czy nastąpiło pewne zdarzenie, jaki
był jego przebieg i jakie osoby były w to zdarzenie uwikłane
- dokonanie subsumpcji („podciągnięcia”) – stwierdzenie, iż ustalony stan faktyczny jest szczególnym
przypadkiem, który należy do zakresu zastosowania pewnej normy (+ ta osoba jest adresatem normy, +
dokonała czynu przewidzianego przez tę normę)
- wydanie decyzji finalnej (akt stosowania prawa – ustanowienie normy indywidualnej i konkretnej) i jej
uzasadnienie
Etapy stosowania prawa
1. Ustalenie stanu faktycznego, czyli zebranie materiału dowodowego o faktach, z którymi
mają być wiązane skutki prawne;
2. Odpowiedź na pytanie, czy i jakie przepisy i ewentualnie zawarte w nich normy odnoszą się do
ustalonego stanu faktycznego;
3. Interpretacja obowiązujących przepisów prawnych w celu ustalenia znaczenia normy prawnej;
4. Subsumpcja, czyli podciągnięcie ocenianego stanu faktycznego pod sformułowaną w wyniku
wykładni normę prawną.
5. Podjęcie decyzji lub wydanie orzeczenia sądowego.

Etapy stosowania prawa
1 ustalenie stanu faktycznego
2 ustalenie stanu prawnego łącznie z wykładnią
3 wydanie orzeczenia lub decyzji
1 ustalenie stanu faktycznego
W tym etapie stanu prawa przeprowadza się postępowanie dowodowe, którego celem jest ustalenie
faktów mających istotne znaczenie z pt widzenia rozstrzygnięcia spraw, dowody w oparciu o które
ustala się te fakty to nie ma na gruncie przepisów obowiązujących w naszym kraju zamkniętego
katalogu dowodów nie ma hierarchizacji dowodów a więc nadrzędności jednych nad innymi. Wszystkie
dowody możliwe do przeprowadzenia mają tę samą moc. Rodzaje dowodów (przykładowy katalog
dowodów): z dokumentów, z zeznań świadków, z opinii biegłych, dowody rzeczowe, dowód w postaci
oględzin miejsca lub rzeczy, z przesłuchania stron. Dowodem może być wszystko to, co może
przyczynić się do wyjaśnienia sprawy.
Występują dwie teorie dowodowe: legalna i swobodna. Na gruncie procedur obowiązujących w
naszym kraju obowiązuje swobodna ocena dowodów charakteryzuje się barkiem zamkniętego katalogu
dowodów i hierarchizacji i dodatkowo swobodna ocena dowodów nie oznacza dowolności. Swobodna
ocena dowodów oznacza też to, że organ stosujący prawo musi dokonać oceny zgodnie z zasadami
logicznego, racjonalnego rozumowania, zgodnie z zasadami doświadczenia życiowego oraz po
wszechstronnym rozważeniu wszystkich przeprowadzonych dowodów, a czyni to dlatego, że części
dowodów da wiarę a części nie i musi wyjaśnić dlaczego tak uczynił.

Legalna teoria dowodów jest przeciwieństwem swobodnej. Mamy tu zamknięty katalog dowodów,
hierarchizację dowodów, która narzucają przepisy prawa.
Pojęcie prawdy - dążenie przez organ stosujący prawo osiągnięcia prawdy materialnej bądź
formalnej.
Prawda materialna - oznacza, że organ stosujący prawo ma obowiązek do ustalenia faktów zgodnie z
ich rzeczywistym przebiegiem, rzeczywistym stanem faktycznym
Prawda materialna występuje na gruncie procedury karnej, procedury administracyjnej
Prawda formalna to taki obraz faktów na jaki godzą się strony obraz ten organ stosujący prawo
przyjmuje i na jego podstawie rozstrzyga sprawę.
Prawda formalna-występuje w postępowaniu sądowym w sprawach cywilnych, strony sporu maja
obowiązek wykazywać fakty z których wywodzą dla siebie korzystne skutki prawne.
Tu nie chodzi o wykładnię prawa, bo to nie adwokat czy profesor prawa wydaje wyroki tylko sędzia. I ta
żelazna, fundamentalna zasada art. 1 § 1 kk musi być jasna. Zasady prawa nie są wyłącznie dla
sędziego tylko dla wszystkich uczestników, dla całej wspólnoty. Zgodnie z art. 32 konstytucji wszyscy są
wobec niego równi. Albo mamy demokrację, albo mamy dyktat i tajność.
*
Niezależnie od powyższego zaniechania, Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro ponosi również
odpowiedzialność za bezczynność sekretarzy stanu, wiceministrów i funkcjonariuszy niższego szczebla,
zwłaszcza z jednej opcji politycznej, którzy nie udzielają odpowiedzi na skierowane do nich wnioski,
skargi i prośby m.in. o uruchomienie kasacji nadzwyczajnej otrzymane listem poleconym. Posłów,
senatorów, ministrów i gabinet polityczny obowiązuje nie tylko etyka zawodowa i służebna rola, ale
także kodeks postępowania administracyjnego. Ja nie mówię jaką odpowiedź powinni mi jako
obywatelowi (podmiotowi stowarzyszenia) udzielić wymienieni poniżej funkcjonariusze, ale jakąkolwiek
powinni. I to jest kolejny dowód bezczynności i podstawa do uznania pozwu o zaniechanie za zasadny.
Wysłałem 12 listopada 2015 roku listem poleconym wnioski do 12 parlamentarzystów i ministrów z
prośbą o wsparcie u Ministra Sprawiedliwości, zainicjowanie w Prokuraturze Krajowej kasacji
nadzwyczajnej od wyroku II K 467/07 wydanego z rażącym naruszeniem prawa i dobrych obyczajów,
bez przyczyny. Są to funkcjonariusze najwyższego szczebla, politycy i urzędnicy desygnowani do
władzy głównie z partii Prawa i Sprawiedliwość.
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Żaden z nich mi nie odpowiedział (patrz art. 7-14 kpa + Dział VIII). Nie otrzymałem też odpowiedzi z
Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC). Nie dziwię się szczerze mówiąc, skoro szefem spec
służb jest były prokurator, który w PRL oskarżał działaczy opozycji solidarnościowej.
Dnia 5 sierpnia 2016 r. w Wydziale Skarg i Wniosków Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego przy ul.
Koszykowej 6 (w głębi dziedzińca MS) sędzia senior odmówiła mi przyjęcia skargi (wpisując jedynie
nazwisko na dziennik) – można to sprawdzić. To po co to Biuro? Nie odpowiedziała mi również na monit
senator Lidia Staroń.
Nie pomogło mi Biuro Interwencyjnej Pomocy Prawnej przy Kancelarii Prezydenta RP. Epatowanie
katolickich wartości, patriotyzmu, krytykowanie stanu wojennego to jest wywieszanie fałszywej flagi.
Stosujecie bowiem tożsame kryteria co komunistyczna władza. Sami sobie wystawiacie moralną
cenzurkę. Mojego głosu już nie zdobędziecie.
Kodeks postępowania administracyjnego
DZIAŁ VIII
Skargi i wnioski
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
Art. 221. § 1. Zagwarantowane każdemu w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania skarg i
wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych
jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych realizowane jest na zasadach określonych
przepisami niniejszego działu.
§ 2. Skargi i wnioski mogą być składane do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez
nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.
§ 3. Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.
Art. 222. O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.
Rozdział 2
Skargi
Art. 231. Jeżeli organ, który otrzymał skargę, nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie,
nie później jednak niż w terminie siedmiu dni, przekazać ją właściwemu organowi, zawiadamiając równocześnie o
tym skarżącego, albo wskazać mu właściwy organ.

Art. 237. § 1. Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później
jednak niż w ciągu miesiąca.
§ 2. Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do
załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie
wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień — także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie
czternastu dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.
§ 3.O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego.
§ 4. W razie niezałatwienia skargi w terminie określonym w § 1 stosuje się przepisy art. 36-38.
Art. 243. Jeżeli organ, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do jego rozpatrzenia, obowiązany jest w ciągu
siedmiu dni przekazać go właściwemu organowi. O przekazaniu wniosku zawiadamia się równocześnie
wnioskodawcę.
Rozdział 5
Przyjmowanie skarg i wniosków
Art. 253. § 1. Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy
organizacji społecznych obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez
siebie dniach i godzinach.
§ 2. Kierownicy organów wymienionych w § 1 lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować
obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu.
§ 3. Dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu
przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po godzinach pracy.
§ 4. Informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie danej
jednostki organizacyjnej oraz w podporządkowanych jej jednostkach organizacyjnych.
§ 5. Prezes Rady Ministrów lub właściwy minister oraz naczelny organ organizacji społecznej mogą ustalać
sposób, dni i godziny przyjmowania obywateli w sprawach skarg i wniosków przez podporządkowane im organy i
jednostki organizacyjne.
Art. 254. Skargi i wnioski składane i przekazywane do organów państwowych, organów samorządu
terytorialnego i innych organów samorządowych i organów organizacji społecznych oraz związane z nimi pisma i
inne dokumenty rejestruje się i przechowuje w sposób ułatwiający kontrolę przebiegu i terminów załatwiania
poszczególnych skarg i wniosków.
Art. 256. Pracownik, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności, obowiązany jest przekazać ją
niezwłocznie swojemu przełożonemu służbowemu.
Rozdział 6
Nadzór i kontrola
Art. 257. Zwierzchni nadzór nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków składanych do sądów sprawuje
Krajowa Rada Sądownictwa, a do innych organów i jednostek organizacyjnych - Prezes Rady Ministrów.
Art. 258. § 1. Nadzór i kontrolę nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków sprawują:

1) ministrowie - gdy chodzi o skargi załatwiane przez ministerstwa i inne jednostki organizacyjne
bezpośrednio podległe ministrowi,
2) właściwi rzeczowo ministrowie we współdziałaniu z ministrem właściwym do spraw administracji
publicznej - gdy chodzi o skargi załatwiane przez organy administracji rządowej,
3) terenowe organy administracji rządowej - gdy chodzi o skargi załatwiane przez jednostki organizacyjne
nadzorowane przez te organy,
4) organy wyższego stopnia oraz właściwe organy naczelne - gdy chodzi o skargi załatwiane przez
pozostałe organy państwowe i organy państwowych jednostek organizacyjnych,
5) Prezes Rady Ministrów i wojewodowie - gdy chodzi o skargi załatwiane przez organy jednostek
samorządu terytorialnego oraz samorządowe jednostki organizacyjne.
§ 2. Nadzór i kontrolę nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków w organach organizacji społecznych
sprawują statutowe organy nadzorcze tych organizacji oraz organy wyższego stopnia, zaś w organach
naczelnych tych organizacji - organ administracji rządowej sprawujący nadzór nad działalnością danej
organizacji.
Art. 259. § 1. Organy, o których mowa w art. 258, dokonują okresowo, nie rzadziej niż raz na dwa lata, ocen
przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez organy i jednostki organizacyjne poddane ich nadzorowi.
§ 3. W wyniku przeprowadzonych kontroli oraz ocen organy wymienione w § 1 dążą do usunięcia przyczyn skarg
oraz do pełnego wykorzystania wniosków w celu polepszenia działalności poszczególnych organów i innych
państwowych jednostek organizacyjnych.

Czy prawdą jest, iż:
Polskie prawo karne jest prawem karnym czynu; tak więc tylko czyn może być podstawą
odpowiedzialności, a jego brak wyklucza konieczność zastanawiania się nad innymi warunkami
ponoszenia odpowiedzialności karnej. (?)
Jeśli prawda, to żądam udostępnienia dokumentu urzędowego to potwierdzającego, wytworzonej
informacji gwarantującej, że brak czynu wyklucza odpowiedzialność karną.
„Czynem jest społecznie doniosły, odpowiednio spójny fragment zewnętrznego zachowania się człowieka"

Nie oczekuję od wysokiego sądu udzielenia mi odpowiedzi na powyższe, fundamentalne pytania, jeśli
nie może tego uczynić, ale ukarania Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego za zaniechanie
obowiązków i zobowiązanie go do udzielenia wnioskowanej informacji publicznej. 500.00,00 /pięćset
tysięcy/ zł zadośćuczynienia, to są koszty minimalne braku cywilizacyjnych norm. Kryzysu
komunikacyjnego i legitymizacyjnego.
W przypadku oddalenia pozwu i nie udostępnienia narodowi za pośrednictwem czynnika społecznego
wytworzonej informacji, czy można w demokratycznym państwie prawa urzeczywistniającym zasady
sprawiedliwości społecznej skazać człowieka bez przyczyny, bez faktu zdarzenia, zaistnienia czynu
przestępnego (bez stwierdzenia czynu człowieka, ludzkiego działania, zachowania uzewnętrznionego),
będę zmuszony składać pozwy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w
Luksemburgu, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, Międzynarodowego Trybunału
Sprawiedliwości w Hadze i do wszelkich organów międzynarodowych zajmujących się obroną praw

człowieka. Będę dociekał sprawiedliwości i odpowiedzi na powyższe pytania tak długo, aż prawo
fundamentalne nie będzie prawem prywatnym i wiedzą tajemną tylko publiczną. Będę walczył o
godność ludzką i demokrację tak długo, aż to nastąpi, bo dziś mamy stan nadzwyczajny.
Pozew wnoszę z powodu lekceważenia obywateli przez reprezentantów narodu oraz funkcjonariuszy
resortu sprawiedliwości i zaniechanie udzielenia odpowiedzi na powyższe, podstawowe, fundamentalne
pytania, skargi i wnioski. W związku z faktycznym państwem w państwie i brakiem elementarnego
szacunku do obywateli, w tym pokrzywdzonych. Pozew składam w interesie społecznym, mój przykład
jest tylko dowodem funkcjonowania systemu, impulsem do realizacji celów demokratycznych, walki o
realne prawa człowieka.
Mając powyższe na względzie, pozew jest zasadny i wnoszę jak w petitum.
W załączeniu:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Zapytanie publiczne z dnia 7 października 2016 r.
Skarga na bezczynność Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro w zakresie udostępnienia informacji publicznej
z dnia 14 listopada 2016 r.
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 2 grudnia 2016 r.
Udzielenie przedmiotowej informacji publicznej przez p.o. Prokuratora Regionalnego Elżbietę Pieniążek z
Białegostoku w piśmie z dnia 8 listopada 2016 r. bez wskazania wiadomości wytworzonej, na której oparła swoje
stanowisko.
Czyn w prawie karnym – warunek odpowiedzialności karnej od zaistnienia czynu przestępnego.
Skany potwierdzeń nadania przesyłek poleconych funkcjonariuszom, str. 1 i 2.
Zasady ogólne, skarg i wniosków oraz nadzoru i kontroli Kodeksu postępowania administracyjnego.

*

Jelenia Góra, dnia 9 grudnia 2016 r.

Sąd właściwy za pośrednictwem
Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej
Górze
Powód: Grzegorz Niedźwiecki, ul. Działkowicza 19, 58-506
Jelenia Góra
Pozwany: Skarb Państwa – Prezes Sądu Okręgowego w
Jeleniej Górze, Al. Wojska Polskiego 56

Wartość przedmiotu sporu: 100.000,00 / sto tysięcy / zł

Pozew o zadośćuczynienie za zaniechanie
Ja niżej podpisany Grzegorz Niedźwiecki, działając w imieniu własnym, wnoszę na podstawie art. 33
k.c. oraz art. 34 k.c. w zw. z art. 417 k.c. oraz art. 448 k.c. o:
15. zasądzenie od strony pozwanej, Skarbu Państwa – Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej
Górze tytułem zadośćuczynienia za wyrządzoną mi krzywdę kwoty 100.000,00 /sto tysięcy/ zł;
16. zwolnienie z kosztów sądowych z powodu bycia osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku z
winy funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania;
17. zwolnienie od kosztów strony przeciwnej, czyli Prokuratorii Generalnej, z powodu bycia osobą
pokrzywdzoną, bezrobotną, bez prawa do zasiłku z winy funkcjonariuszy wymiaru
sprawiedliwości i organów ścigania;
18. przyznanie zastępstwa procesowego;
19. rozpoznanie niniejszym złożonego pozwu zgodnie z art. 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, w tym bez zbędnej zwłoki;
20. wydanie wyroku zaocznego w sytuacji określonej w art. 339 § 1 k.p.c.;
21. nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE
W zakresie tej sprawy miał miejsce następujący przebieg zdarzeń:
1. W dniu 8 grudnia 2016 r. (datowany 26 listopada 2016 r.) wierzyciel: Firma Motoryzacyjna „Ligęza”
Sp. z o.o. w Jeleniej Górze złożył wniosek I Co 3259/08 do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze o
ponowne wezwanie dłużnika do wykonania czynności.
2. W dniu 24 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny doręczył mi wniosek
wierzyciela i prosił o ustosunkowanie się do niego, opatrując to sygnaturą I Co 441/16.
3. W dniu 4 kwietnia 2016 r. złożyłem na biurze podawczym Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
odpowiedź na zobowiązanie mnie zatytułowaną „Wniosek przeciwny – pozew cywilny”.
4. W dniu 29 sierpnia 2016 r. złożyłem do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze uzupełnienie
stanowiska z dnia 4 kwietnia 2016 r., robiąc ukłon w stronę wierzyciela i prosząc go, aby
ustosunkował się do możliwości realnego załatwienia egzekucji w trybie art. 1049 k.p.c. jako
czynność zastępowalną, prosząc sąd o umocowanie go do wykonania czynności przeprosin na
koszt dłużnika.
5. W dniu 17 października 2016 r. złożyłem do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze za pośrednictwem
Sądu Rejonowego skargę na przewlekłość postępowania I Co 441/16. Zaznaczyć tu trzeba, że w
toku tego postępowania Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze pięciokrotnie zwracał mi różne pisma
procesowe dotyczące tej sprawy, nie w trybie postanowienia i nie podając żadnej podstawy
prawnej.

6. W dniu 4 listopada 2016 r. otrzymałem postanowienie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze II S
22/16 z dnia 26 października 2016 r. niezasadnie oddalające skargę na oczywistą przewlekłość
postępowania egzekucyjnego.

Stanowisko
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze postanowieniem z dnia 26 października 2016 r. niezasadnie oddalił
skargę na przewlekłość postępowania I Co 441/16, sygn. akt II S 22/16, chociaż przewlekłość
faktycznie miała miejsce nie z mojej winy. Jest to bezdyskusyjne. Akta sprawy I Co 441/16 były rok
czasu w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze, a oddalenie skargi na przewlekłość było dowolne,
umyślne, akceptujące przewlekłość, w celu otwarcia furtki sędziom Sądu Rejonowego do dalszego
dręczenia mnie reliktowym przepisem art. 1050 k.p.c. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze mógł umocować
wierzyciela do wykonania zastępowalnej czynności (przeprosin) na koszt dłużnika i sprawa
zakończyłaby się dziesięć lat temu. Zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 28.06.2006 r. sygn. III
CZP 23/06 postępowanie egzekucyjne w niniejszej sprawie powinno toczyć się na podstawie art. 1049
k.p.c., a nie art. 1050 k.p.c.
Sąd mógł też umorzyć postępowanie na podstawie art. 5 k.c., wobec braku faktycznej woli wierzyciela
do uzyskania zadośćuczynienia. Nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze
społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Takie
działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z
ochrony. Stosowanie nieadekwatnych do rzekomego zdarzenia sankcji 27.100 zł grzywien (2.000,
2.000, 2.000, 4.000, 4.000, 4500, 8.600 zł), które zamieniono na 180 dni aresztu, chociaż wszystko
można było załatwić szybko i bezboleśnie za kwotę 482,16 zł, nie jest zachowaniem demokratycznym i
humanitarnym. To są działania wbrew ekonomii procesowej, etyce sędziowskiej i prawom człowieka.
Unikając bezpodstawnie odpowiedzialności, sędziowie będą mogli kolejne osiem lat represjonować
mnie i całą moją rodzinę. Bezzasadne wykluczenie społeczne jakie tutaj ma miejsce, to zbyt delikatne
określenie. Od samego początku były to prywatne działania sędziów, a nie (zgodnie z literą prawa)
podejmowane w oparciu o ustalenia, fakty, kontradyktoryjność i prawdę materialną.

Sędziowie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (II AKz 271/15) sugerowali w postanowieniu z dnia 4
sierpnia 2015 r., że ja irracjonalnie składałem kolejne wnioski o wznowienie postępowanie karnego II K
467/07 i tylko niezasadnie przewlekałem postępowanie. Kto obecnie, wbrew wszelkim normom
prawnym, przewleka postępowanie egzekucyjne i zaniechuje uznania skargi na przewlekłość
postępowania?

Prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania i zakaz stosowania tortur
Art. 40. Zasada zakazu tortur

Dz.U.1997.78.483 - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.
Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i
karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych.

Art. 42
2. Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we
wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach
określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu.
Każdemu przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, przysługuje prawo do obrony we
wszystkich stadiach postępowania. Prawo to jest fundamentalną zasadą procesu karnego w
demokratycznym państwie prawnym. Prawo do obrony, podobnie jak zasady wynikające z art. 42
ust. 1, ma szeroki zakres i dotyczy wszelkich postępowań o charakterze represyjnym oraz
wszelkich ich etapów: począwszy od wszczęcia (przedstawienia zarzutów), aż do jego
prawomocnego zakończenia, a także postępowań po uprawomocnieniu się wyroku, w tym
postępowania wykonawczego.

Zasady etyki nakłada na nas również prawo międzynarodowe






Art. 1. Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka: Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod
względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem oraz powinni
postępować w stosunku do siebie wzajemnie w duchu braterstwa.
Art. 11 ust. 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka stanowi, że: Każdy człowiek oskarżony o
popełnienie przestępstwa ma prawo, aby uznawano go za niewinnego dopóty, dopóki jego wina
nie zostanie mu udowodniona zgodnie z prawem podczas publicznego procesu, w którym miał
wszystkie gwarancje konieczne dla swojej obrony;
art. 14 ust. 2 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych przewiduje, że:
Każda osoba oskarżona o popełnienie przestępstwa ma prawo być uważana za niewinną aż do
udowodnienia jej winy zgodnie z ustawą;
art. 6 ust. 2 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka potwierdza, że: Każdego oskarżonego o
popełnienie czynu zagrożonego karą uważa się za niewinnego do czasu udowodnienia mu winy
zgodnie z ustawą.

Konwencja w sprawie zakazu stosowania tortur
W myśl Konwencji:
"Artykuł 1. W rozumieniu niniejszej konwencji określenie "tortury" oznacza każde działanie, którym
jakiejkolwiek osobie umyślnie zadaje się ostry ból lub cierpienie, fizyczne bądź psychiczne, w celu
uzyskania od niej lub od osoby trzeciej informacji lub wyznania, w celu ukarania jej za czyn popełniony

przez nią lub osobę trzecią albo o którego dokonanie jest ona podejrzana, a także w celu zastraszenia
lub wywarcia nacisku na nią lub trzecią osobę albo w jakimkolwiek innym celu wynikającym z wszelkiej
formy dyskryminacji, gdy taki ból lub cierpienie powodowane są przez funkcjonariusza państwowego lub
inną osobę występującą w charakterze urzędowym lub z ich polecenia albo za wyraźną lub milczącą
zgodą. Określenie to nie obejmuje bólu lub cierpienia wynikających jedynie ze zgodnych z prawem
sankcji, nieodłącznie związanych z tymi sankcjami lub wywołanych przez nie przypadkowo."

Prawa człowieka – koncepcja, według której każdemu człowiekowi przysługują pewne prawa, których
źródłem obowiązywania jest przyrodzona godność ludzka.

Przez pojęcie "przewlekłego prowadzenia postępowania" należy rozumieć sytuację prowadzenia
postępowania w sposób nieefektywny poprzez wykonywanie czynności w dużym odstępie czasu bądź
wykonywaniu czynności pozornych, powodujących że formalnie organ nie jest bezczynny. Pojęcie
"przewlekłość postępowania" obejmować będzie zatem opieszałe, niesprawne i nieskuteczne działanie
organu, w sytuacji gdy sprawa mogła być załatwiona w terminie krótszym, jak również nieuzasadnione
przedłużanie terminu załatwienia sprawy. Tak wyodrębniona skarga na przewlekłość postępowania,
dotyczyć będzie sytuacji innych niż formalna bezczynność organu (nie wydanie w terminie
rozstrzygnięcia).
Wyrok NSA z 5 lipca 2012 r., sygn. akt II OSK 1031/12, prawomocne
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/FC73698374
http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/sad-ocenia-przewleklosc-postepowania-nawet-jesli-ustalstan-bezczynnosci/print

Przewlekłość postępowania w sprawie I Co 441/16 miała miejsce rok czasu bezdyskusyjnie i to jest fakt,
którego nie można było zbagatelizować oddaleniem skargi.
http://www.nsa.gov.pl/ustawy/ustawa-z-dnia-17-czerwca-2004-r,news,36,148.php

22 października 2015 r. o godz. 9:00 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał połączone skargi konstytucyjne
A. H. i SKOK dotyczące przewlekłości postępowania sądowego.
http://trybunal.gov.pl/rozprawy/komunikaty-prasowe/komunikaty-po/art/8642-przewlekloscpostepowania-sadowego/

W związku z powyższym pozew jest zasadny i wnoszę jak w petitum.

W załączeniu:
1. Uzupełnienie stanowiska z dnia 4 kwietnia 2016 r. w przedmiocie postępowania I Co 441/16,
wyrażone dnia 29 sierpnia 2016 r.
2. Przedsądowe wezwanie do udzielania informacji publicznej z dnia 21 października 2016 r.
3. Monit z dnia 26 października 2016 r. w sprawie nieudostępnienia informacji publicznej, w tym
nieudzielenia odpowiedzi: czy w punkcie I. wyroku z dnia 3 września 2008 r., sygn. akt I C
1062/08, jest ujęte, że zobowiązanie pozwanego Grzegorza Niedźwieckiego do zamieszczenia
w mediach przeprosin jest czynnością niezastępowalną.
4. Przekorne i uporczywe stanowisko radcy prawnego Dominika Kubackiego, reprezentującego
FM „Ligęza”, w kwestii dręczenia „dłużnika” (wbrew jednoznacznym zapisom wyroku I C
1062/08), a nie faktycznej woli usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych wierzyciela,
pomijające wskazaną drogę skutecznego załatwienia sprawy w trybie art. 1049 k.p.c.
5. Straty moralne i materialne w wyniku postępowań funkcjonariuszy prowadzonych przez
dziesięć lat.

*

Jelenia Góra, dnia 5 grudnia 2016 r.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze I Wydział
Cywilny

Powód: Grzegorz Niedźwiecki, ul. Działkowicza 19, 58-506
Jelenia Góra
Pozwany: Skarb Państwa – Prokurator Rejonowy w Jeleniej
Górze, ul. Matejki 17, 58-500 Jelenia Góra; Prokurator
Okręgowy w Jeleniej Górze, ul. Muzealna 9, 58-500 Jelenia
Góra
Wartość przedmiotu sporu: 200.000,00 / dwieście tysięcy / zł

Pozew o zadośćuczynienie za zaniechanie
Ja niżej podpisany Grzegorz Niedźwiecki, działając w imieniu własnym, wnoszę na podstawie art. 33
k.c. oraz art. 34 k.c. w zw. z art. 417 k.c. oraz art. 448 k.c. o:

22. zasądzenie od strony pozwanej, Skarbu Państwa – Prokuratora Rejonowego w Jeleniej Górze,
Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze tytułem zadośćuczynienia za wyrządzoną mi
krzywdę kwoty 200.000,00 /dwieście tysięcy/ zł;
23. zwolnienie z kosztów sądowych z powodu bycia osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku z
winy funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania;
24. zwolnienie od kosztów strony przeciwnej, czyli Prokuratorii Generalnej, z powodu bycia osobą
pokrzywdzoną, bezrobotną, bez prawa do zasiłku z winy funkcjonariuszy wymiaru
sprawiedliwości i organów ścigania;
25. przyznanie zastępstwa procesowego;
26. rozpoznanie niniejszym złożonego pozwu zgodnie z art. 45.1 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej, w tym bez zbędnej zwłoki;
27. wydanie wyroku zaocznego w sytuacji określonej w art. 339 § 1 k.p.c.;
28. nadanie wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE
W zakresie tej sprawy miał miejsce następujący przebieg zdarzeń:
W dniu 20 marca 2014 r. złożyłem do Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze zawiadomienie o
popełnieniu przestępstw: fałszywego oskarżenia Grzegorza Niedźwieckiego przez właścicieli Firmy
Motoryzacyjnej „Ligęza” sp. z o.o. w Jeleniej Górze ul. W. Pola 28 oraz podrobienia przez nich
dokumentu (fałsz materialny dokumentu) - tj. o czyny określone w art. 234 k.k. w zw. z art. 235 k.k.
oraz art. 270 §. 1 k.k. W zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa zarzuciłem oskarżycielowi
prywatnemu Mieczysławowi Ligęzie oparcie aktu oskarżenia z dnia 31 maja 2007 r. o fałszywy dowód
(k. 8 akt sprawy II K 467/07).
W dniu 27 czerwca 2014 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze Marzanna Siemaszko
wydała postanowienie 1 Ds. 496/14 umarzające dochodzenie na podstawie art. 17 § 1 pkt. 2 k.p.k.
Postanowienie to (dowolne) próbowano ukryć przede mną, wmawiając mi, że nie odebrałem listu
poleconego. Gdy wyjaśniłem sprawę w firmie InPost, że nie krążyła taka przesyłka i że nikt nie zostawiał
żadnego awiza w mojej skrzynce pocztowej, Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze przywróciła mi
termin do złożenia zażalenia.
W dniu 20 października 2014 r. złożyłem za pośrednictwem Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze do
Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze zażalenie na umorzenie dochodzenia. Postanowienie z dnia 1 lipca
(27 czerwca 2014 r.) zaskarżyłem w całości, zarzucając mu na podstawie art. 306 § 1 k.p.k. obrazę
przepisów postępowania.
W dniu 26 stycznia 2015 r. Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Marek Gajdecki ogłosił z
oporami postanowienie II Kp 882/14, utrzymując w mocy postanowienie Prokuratury Rejonowej w
Jeleniej Górze umarzające dochodzenie w sprawie fałszu materialnego. Podstawą był art. 329 § 1 k.p.k.
i 437 § 1 k.p.k.
W dniu 13 kwietnia 2015 r. biegły sądowy w zakresie informatyki i technologii internetowych BDW
CONSULTING Mariusz Czarnecki ze Szczecina wydał ekspertyzę podważającą dowód oskarżyciela

prywatnego (k. 8 akt sprawy II K 467/07) i zasadność skazania mnie w dniu 6 maja 2008 r. z art. 212 § 2
k.k. za zniesławienie Firmy Motoryzacyjnej „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze.
W dniu 16 marca 2015 r. złożyłem do Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze za pośrednictwem
Prokuratury Rejonowej w Jeleniej Górze wniosek o wznowienie postępowania 1 Ds. 496/14, załączając
21 kwietnia 2015 r. tzw. propter nova, czyli wspomnianą wyżej ekspertyzę biegłego sądowego.
W dniu 5 sierpnia 2015 r. Prokurator Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze Urszula Sondej wydała
pismo sygn. akt III Dsa 113/14/JG, w którym nieprawdziwie stwierdziła, że nie przedłożyłem nowych
faktów i dowodów, świadczących o niezasadnym umorzeniu dochodzenia Prokuratury Rejonowej w
Jeleniej Górze, sygn. akt 1 Ds. 496/14.

Geneza
Na bazie fałszywego dowodu oskarżyciela prywatnego dopuszczono się fałszywego oskarżenia i
niezasadnego skazania mnie w dniu 6 maja 2008 r. w sprawie karnej II K 467/07. Na stworzonym przez
Mieczysława Ligęzę dowodzie i omyłkowym wyroku, zbudowano później pozew cywilny i zasądzono
zaocznie dnia 3 września 2008 r., przy drzwiach zamkniętych, wyrok I C 1062/08 Sądu Okręgowego w
Jeleniej Górze, który pociągnął za sobą dalsze, narastające sankcje i negatywne skutki.
W tej sprawie nie ma przedawnienia, bo chodzi o fałsz materialny, który skutkuje niekończącymi się
represjami. Jest to przestępstwo ciągłe. Domagam się stwierdzenia faktu, który pozwoli mi wznowić
postępowanie karne na podstawie art. 540 § 1 pkt. 1) k.p.k. lub złożyć Ministrowi Sprawiedliwości –
Prokuratorowi Generalnemu wniosek o kasację nadzwyczajną od wyroku bez przyczyny na podstawie
art. 521 § 1 k.p.k. w zw. z art. 523 § 1 k.p.k. Bezczynność i przewlekłość to też przestępstwa, które
obciążają funkcjonariuszy.

Ustalenia faktyczne
Kryteria ustalenia zdarzenia faktycznego zamieszczenia konkretnego artykułu w środkach masowego
komunikowania kierują się ściśle określonymi wymogami prawnymi. Pytanie rzeczowe brzmi, czy dowód
oskarżyciela prywatnego FM „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze zamieszczenia na stronie internetowej
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/ artykułu „Nie kupujcie auta u Ligęzy” uzyskał potwierdzenie
takiej treści u notariusza, na podstawie przepisu art. 79 ustawy o notariacie lub zostało dokonane
zabezpieczenie dowodu przez jednostkę policji, w trybie art. 488 par. 1 k.p.k., albo czy Sąd dysponuje
wydrukiem przedmiotowej treści z archiwum portalu Onet.pl? To była jedyna możliwość ustalenia
zdarzenia faktycznego stanowiąca podstawę do wyrokowania w trybie art. 212 § 2 k.k.
Oczekiwałem dostarczenia mi takich danych obiektywnych, konkretnych dowodów, oczywistych
faktów.
Skoro Grzegorz Niedźwiecki nie ustalił zdarzenia faktycznego wchodząc na stronę swojego bloga, co
potwierdził w oświadczeniu z dnia 8 marca 2007 r. (k. 69 akt sprawy II K 467/07), to opinia publiczna i
on sam chcą wiedzieć jak Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze ustalił zdarzenie faktyczne umieszczenia
artykułu „Nie kupujcie auta u Ligęzy” na stronie internetowej http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/?

Należy udostępnić dowód cyfrowy takiego zdarzenia faktycznego lub dokonać ekspertyzy karty nr 8 akt
sprawy II K 467/07, aby stwierdzić czy stanowi ona wiarygodny dowód w sprawie.

Prawo karne/Definicja przestępstwa i jej elementy
I. Czyn zabroniony. Czyn zabroniony definiuje art. 115 §1 KK; chodzi o zachowanie (działanie lub
zaniechanie), którego znamiona zostały określone w ustawie karnej.
II. Znamiona. Zespoły ustawowych znamion tworzą typy przestępstw (jak np. zabójstwo, znieważenie
pomnika, kradzież leśna etc.). Aby można było mówić o odpowiedzialności karnej, sprawca musi
wyczerpać wszystkie znamiona typu przestępstwa i musi to zostać udowodnione. Ustawowe znamiona
przestępstwa dotyczą:





podmiotu przestępstwa;
strony podmiotowej;
przedmiotu przestępstwa;
strony przedmiotowej.

III. Wina. Aby czyn mógł rodzić odpowiedzialność karną konkretnego sprawcy, należy się upewnić w
chwili jego popełnienia czy sprawcy można było przypisać winę. W przeciwnym wypadku nie ma mowy
o przestępstwie.
https://pl.wikibooks.org/wiki/Prawo_karne/Definicja_przest%C4%99pstwa_i_jej_elementy

Istotne elementy prawa, które zostały naruszone:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 marca 2010 r.
Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych
prokuratury
Rozdział 10
Podjęcie na nowo i wznowienie umorzonego postępowania oraz uchylenie lub zmiana prawomocnego postanowienia o
umorzeniu postępowania
§ 261. 1. Postanowienie o podjęciu na nowo umorzonego śledztwa lub dochodzenia należy wydać niezwłocznie
po ujawnieniu okoliczności wskazujących, że umorzenie postępowania było niezasadne.

Kodeks postępowania karnego
Art. 2. § 1. Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie ukształtowanie postępowania karnego, aby:
1) sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba, której nie
udowodniono winy, nie poniosła tej odpowiedzialności,

3) zostały uwzględnione prawnie chronione interesy pokrzywdzonego przy jednoczesnym poszanowaniu jego
godności,
4) rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w rozsądnym terminie.
§ 2. Podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne.
Art. 4. Organy prowadzące postępowanie karne są obowiązane badać oraz uwzględniać okoliczności
przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego.
Art. 10.§ 1. Organ powołany do ścigania przestępstw jest obowiązany do wszczęcia i przeprowadzenia
postępowania przygotowawczego, a oskarżyciel publiczny także do wniesienia i popierania oskarżenia – o czyn
ścigany z urzędu.
Art. 315 § 1. Podejrzany i jego obrońca oraz pokrzywdzony i jego pełnomocnik mogą składać wnioski o
dokonanie czynności śledztwa.
Art. 325i. § 1. Dochodzenie powinno być ukończone w ciągu 2 miesięcy. Prokurator może przedłużyć ten okres
do 3 miesięcy, a w uzasadnionych wypadkach – na dalszy czas oznaczony, nie dłuższy jednak niż rok. W
wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, prokurator bezpośrednio przełożony nad
prokuratorem prowadzącym lub nadzorującym dochodzenie może przedłużyć jego okres na dalszy czas
oznaczony.
Art. 325h. Dochodzenie można ograniczyć do ustalenia, czy zachodzą wystarczające podstawy do wniesienia
aktu oskarżenia lub innego zakończenia postępowania. Należy jednak dokonać czynności przewidzianych w art.
321 § 1–5 oraz w art. 325g § 2, przesłuchać podejrzanego i pokrzywdzonego oraz przeprowadzić i utrwalić w
protokołach czynności, których nie będzie można powtórzyć. Utrwalenie innych czynności dowodowych
następuje w formie protokołu ograniczonego do zapisu najbardziej istotnych oświadczeń osób biorących udział w
czynności; przepisu art. 148 § 2 zdanie pierwsze nie stosuje się.
Art. 49. § 1. Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio
naruszone lub zagrożone przez przestępstwo
Art. 92. Podstawę orzeczenia może stanowić tylko całokształt okoliczności ujawnionych w postępowaniu,
mających znaczenie dla rozstrzygnięcia.
Art. 167. Inicjatywa dowodowa
Dowody przeprowadza się na wniosek stron albo z urzędu.
Art. 168b. Wykorzystanie dowodu uzyskanego w wyniku kontroli operacyjnej
Jeżeli w wyniku kontroli operacyjnej zarządzonej na wniosek uprawnionego organu na podstawie przepisów
szczególnych uzyskano dowód popełnienia przez osobę, wobec której kontrola operacyjna była stosowana,
innego przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego niż przestępstwo objęte zarządzeniem
kontroli operacyjnej lub przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego popełnionego przez inną
osobę niż objętą zarządzeniem kontroli operacyjnej, prokurator podejmuje decyzję w przedmiocie wykorzystania
tego dowodu w postępowaniu karnym.
Art. 169. § 2. Wniosek dowodowy może zmierzać do wykrycia lub oceny właściwego dowodu.
Art. 170. § 3. Oddalenie wniosku dowodowego następuje w formie postanowienia.
Art. 174. Zakaz zastępowania wyjaśnień lub zeznań

Dowodu z wyjaśnień oskarżonego lub z zeznań świadka nie wolno zastępować treścią pism, zapisków lub
notatek urzędowych.
Art. 193. § 1. Jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga
wiadomości specjalnych, zasięga się opinii biegłego albo biegłych.
Art. 297. § 1. Celem postępowania przygotowawczego jest:
1) ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo,
2) wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy,
3) zebranie danych stosownie do art. 213 i 214,
4) wyjaśnienie okoliczności sprawy, w tym ustalenie osób pokrzywdzonych i rozmiarów szkody,
5) zebranie, zabezpieczenie i utrwalenie dowodów w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zasadności
wniesienia aktu oskarżenia albo innego zakończenia postępowania, jak również do przedstawienia wniosku o
dopuszczenie tych dowodów i przeprowadzenie ich przed sądem.
Art. 303. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, wydaje się z urzędu lub na skutek
zawiadomienia o przestępstwie postanowienie o wszczęciu śledztwa, w którym określa się czyn będący
przedmiotem postępowania oraz jego kwalifikację prawną.

Kodeks karny
Art. 162. § 1. 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.
Art. 231. § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków,
działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Art. 236. § 1. Kto zataja dowody niewinności osoby podejrzanej o popełnienie przestępstwa, w tym i
przestępstwa skarbowego, wykroczenia, wykroczenia skarbowego lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Art. 239. § 1. Kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa, w tym i
przestępstwa skarbowego uniknąć odpowiedzialności karnej, w szczególności kto sprawcę ukrywa, zaciera ślady
przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego albo odbywa za skazanego karę, podlega karze pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5.
Art. 271. § 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza
w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5.
Art. 424. § 1. Uzasadnienie powinno zawierać:
1) wskazanie, jakie fakty sąd uznał za udowodnione lub nieudowodnione, na jakich w tej mierze oparł się
dowodach i dlaczego nie uznał dowodów przeciwnych,

Ustawa o prokuraturze
Art. 2. Zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw.

Art. 7. Prokurator jest obowiązany do podejmowania działań określonych w ustawach, kierując się zasadą
bezstronności i równego traktowania wszystkich obywateli.
Art. 44.1. Prokurator jest obowiązany postępować zgodnie ze ślubowaniem prokuratorskim.
1. Prokurator powinien w służbie i poza służbą strzec powagi sprawowanego urzędu i unikać wszystkiego, co
mogłoby przynieść ujmę godności prokuratora lub osłabiać zaufanie do jego bezstronności.
Art. 45. 4. Przy powołaniu prokurator składa ślubowanie wobec Prokuratora Generalnego według następującej
roty:
„Ślubuję uroczyście na powierzonym mi stanowisku prokuratora służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na
straży prawa i strzec praworządności, obowiązki mojego urzędu wypełniać sumiennie, dochować tajemnicy
prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości”; składający ślubowanie
może dodać na końcu zwrot: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 42.

2. Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich
stadiach postępowania. Może on w szczególności wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w
ustawie korzystać z obrońcy z urzędu.

Prokuratura Rejonowa i Okręgowa w Jeleniej Górze dopuściły się umyślnie
zaniechania: przesłuchania świadka Mieczysława Ligęzy, zbadania dowodu
oskarżyciela prywatnego, przeprowadzenia ekspertyzy porównawczej k. 8 akt
sprawy II K 467/07, merytorycznego, rzetelnego i wnikliwego rozpatrzenia sprawy,
udzielenia odpowiedzi sensu stricto.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 września 2009 r., sygn. akt II UK 7/09
Nie można stronie odmówić uzupełnienia postępowania dowodowego o kolejną opinię biegłych, gdy stawia zasadne
zastrzeżenia do dotychczasowej opinii albo gdy ta zawiera istotne braki lub pomija wymagane wiadomości specjalne.
Kodeks postępowania administracyjnego
Art. 80.
Organ administracji publicznej ocenia na podstawie całokształtu materiału dowodowego, czy dana okoliczność została
udowodniona.

Art. 107 § 3.
Uzasadnienie faktyczne decyzji powinno w szczególności zawierać wskazanie faktów, które organ uznał za
udowodnione, dowodów, na których się oparł, oraz przyczyn, z powodu których innym dowodom odmówił
wiarygodności i mocy dowodowej, zaś uzasadnienie prawne – wyjaśnienie podstawy prawnej decyzji, z przytoczeniem
przepisów prawa.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 9 listopada 2004 r., sygn. akt IV SA/Wa
277/04
Przy ocenie dowodu z opinii biegłego organ administracji państwowej nie może ograniczyć się do powołania się na
konkluzję zawartą w opinii biegłego, lecz obowiązany jest sprawdzić, na jakich przesłankach biegły tę konkluzję oparł i
skontrolować prawidłowość tego rozumowania.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 1 czerwca 1006 r., sygn. akt IV SA/Wa
440/06
Organ ma prawo i obowiązek zbadać, czy przedstawiona opinia biegłego jest zupełna, logiczna i wiarygodna oraz
ewentualnie żądać jej uzupełnienia.
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 18 grudnia 2007 r., sygn. akt II SA/Bd
807/07
Nie można dyskwalifikować stanowisk ekspertów przedstawionych na zlecenie strony tylko dlatego, że uzyskane
opinie są opiniami prywatnymi. Opinie takie – jak każdy dowód – podlegają ocenie. Dowody takie powinny więc zostać
przeanalizowane, a uwagi co do tych dowodów powinny znaleźć odzwierciedlenie w uzasadnieniu decyzji.

Przepisy procedury karnej przewidują możliwość prowadzenia polemiki z treścią opinii biegłego
powołanego w sprawie – między innymi polegającą na możliwości uzupełniającego przesłuchania
biegłego, zobowiązania go do sporządzenia pisemnego uzupełnienia opinii, a nawet powołania nowego
biegłego w sprawie i doprowadzenia do konfrontacji biegłych. Zgodnie z treścią przepisu art. 201
Kodeksu postępowania karnego można wskazane wnioski zgłosić wówczas gdy opinia złożona w sprawie
jest niepełna, niejasna oraz zawiera wewnętrzne sprzeczności.
Zgodnie z nakazem wynikającym z art. 424 § 1 p. 1 k.p.k. każda odmowa uznania waloru wiarygodności
dowodu (w tym opinii biegłego) musi być uzasadniona.

Prokuratura jest organem publicznym, ma służyć społeczeństwu. Jest od ścigać rzeczywistych
przestępstw, a nie od ich tuszowania. Prokuratura ma obowiązek ustalić jednoznacznie rzeczywisty stan
rzeczy, badając przedmiotowe fakty. O zasadności podejmowanych decyzji nie świadczy doświadczenie
życiowe, dowolne prawo, subiektywna ocena, tylko obiektywna prawda materialna. Prokurator nie może
akceptować zła, bronić przekornej kasty, tylko ma obowiązek dokonać oględzin, zbadać gruntownie
okoliczności mające istotne znaczenie w sprawie i legitymizować przed opinią publiczną swoje decyzje.
Musi jasno określić czy przedmiot sporu, karta nr 8 akt sprawy II K 467/07, jest dowodem pochodzenia
załączonego artykułu „Nie kupujcie auta u Ligęzy” ze strony internetowej http://grzegorz-

niedzwiecki.blog.onet.pl/, czy jest fałszem materialnym. Albo czarne, albo białe. Odpowiedź jest prosta i
musi paść. Ja nie pytam o cały materiał dowodowy, o całokształt okoliczności ujawnionych i nie
oczekuję oceny pracy sądu, tylko pytam o jedną konkretną rzecz. Prokurator ma pracować i służyć, a
nie zaniechiwać czynności. Na tym polega służba i za to bierze się wynagrodzenie.
Tu w zasadzie nie ma znaczenia szeroka wykładnia prawa, bo tu chodzi o jeden, prosty fakt główny. W
sprawie karnej II K 467/07 nie została w ogóle spełniona główna przesłanka odpowiedzialności karnej,
czyli nie zaistniał czyn. Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze i Prokuratura Okręgowa w Jeleniej
Górze zaniechała zbadania przedmiotu zarzutu, czyli jedynego dowodu oskarżyciela prywatnego
Mieczysława Ligęzy, który załączył do aktu oskarżenia z dnia 31 maja 2007 r. (k. 8 akt sprawy II K
467/07) i udzielenia odpowiedzi czy jest to fałsz materialny czy nie? Dowód ten posłużył do
umyślnego skazania mnie, co jest wykorzystywane do ciągłych, nieustających represji. To zaniechanie
oceny i stwierdzenia faktu jest ewidentnym działaniem na szkodę interesu publicznego i prywatnego,
mojej osoby. Każdy za swoje zło prędzej czy później indywidualnie zapłaci. Tego zła dzisiaj nikt nie
ocenzuruje. Najlepszą karą dla złoczyńców byłoby umoralnienie ich, bo nie byłoby już więcej zła na
świecie.
Nie wiem czy właściwym organem do rozpatrzenia pozwu jest Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, bo
żadne organy miejscowe nie są bez winy w tej sprawie, ale może tym razem podejdzie do tego
bezstronnie.

Reasumując, powyższy pozew jest w pełni zasadny i wnoszę jak w petitum.

W załączeniu:













Dowód w sprawie 1 Ds. 496/14, który zaniechano ocenić (k. 8 akt sprawy II K 467/07).
Zawiadomienie o popełnieniu przestępstw.
Ekspertyza biegłego sądowego w zakresie informatyki i technologii internetowych BDW
CONSULTING Mariusza Czarneckiego z dnia 13 kwietnia 2015 r.
Dowody w postępowaniu karnym - komentarz
Dowody w postępowaniu karnym.
Opinie biegłych.
Znaczenie opinii biegłych.
Znaczenie wiarygodności dowodu.
Przesłanki odpowiedzialności karnej.
Pojęcie oględzin i ich podstawy prawne.
Diagnoza prawnicza, iż nie można wyrokować bez przeprowadzenie niezbędnych etapów
stosowania prawa.
Straty moralne i materialne w wyniku postępowań funkcjonariuszy prowadzonych przez
dziesięć lat.

Grzegorz Niedźwiecki

*

Tak się czyści akta
Straty moralne i materialne

*

Grzegorz Niedźwiecki
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Jelenia Góra, 23 listopada 2016 r.

SĄD REJONOWY W JELENIEJ GÓRZE
I Wydział Cywilny
______________________________
Dotyczy: I Co 441/16

ZAŻALENIE NA POSTANOWIENIE SĄDU Z DNIA 9 LISTOPADA 2016 R.
Zaskarżam w całości postanowienie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze z dnia 9.11.2016 r. sygn. akt I
Co 441/16 o wezwaniu dłużnika do wykonania czynności niezastępowalnej.
Zaskarżonemu postanowieniu zarzucam:
1/ Błędne przyjęcie, iż obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na
złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia jest czynnością
niezastępowalną.
2/ Wydanie orzeczenia bez przekazania wierzycielowi wniosku dłużnika z dnia 29 sierpnia 2016 r. o
odstąpienie od wniosku wierzyciela z dnia 26.11.2015 r. z uwagi na prawie 10-letni upływ czasu od
zdarzenia rzekomego naruszenia przez dłużnika w dniu 23.02.2007 r. dóbr osobistych wierzyciela,
czyniący czynność przeprosin niezrozumiałą i wbrew faktycznemu interesowi wierzyciela.
3/ Nieustosunkowanie się do wniosku dłużnika o umorzenie sprawy na podstawie art. 5 kc.

4/ Bezzasadne twierdzenie, iż dłużnik nie przedstawił żadnych merytorycznych argumentów
stanowiących opozycję wobec treści żądania wysuniętego przez wierzyciela w dniu 26.11.2015 r.
5/ Obciążenie dłużnika kosztami postępowania wbrew zasadzie słuszności.
Z uwagi na powyższe uprzejmie wnoszę o:
1/ Umorzenie postępowania na podstawie art. 5 kc po ewentualnym wcześniejszym przekazaniu
wierzycielowi mojego wniosku o odstąpienie przez niego od żądania z dnia 26.11.2015 r. z uwagi na
prawie 10-letni upływ czasu od zdarzenia rzekomego naruszenia przeze mnie w dniu 23.02.2007 r.
dóbr osobistych wierzyciela, czyniący czynność przeprosin niezrozumiałą i wbrew faktycznemu
interesowi wierzyciela.
2/ W razie nieumorzenia niniejszego postępowania wnoszę o procedowanie w niniejszej sprawie na
podstawie art. 1049 kpc, czyli umocowanie wierzyciela do zamieszczenia ogłoszeń z przeprosinami na
koszt dłużnika.
3/ Odstąpienie od obciążania dłużnika kosztami postępowania.

Uzasadnienie
Sąd błędnie przyjął, iż obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na
złożeniu przez dłużnika oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia jest czynnością
niezastępowalną i podlega egzekucji na podstawie art. 1050 k.p.c.
Stanowisko to jest niezgodne z orzecznictwem Sądu Najwyższego m.in. uchwałą Sądu Najwyższego z
dnia 28.06.2006 r. sygn. III CZP 23/06.
W przywoływanej Uchwale Sąd Najwyższy jednoznacznie stwierdził, że: „Obowiązek usunięcia
skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika oświadczenia
odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c.”.
Dłużnik w odpowiedzi na wniosek wierzyciela z dnia 26.11.2015 r. posiłkując się w/w Uchwałą SN
szczegółowo wywiódł, dlaczego w niniejszej sprawie Sąd winien procedować na podstawie art. 1049
k.p.c. m.in. wskazał, iż:


Z punktu widzenia prawnego istotą przeprosin (wyrażenia ubolewania) jest przede
wszystkim skorygowanie obrazu osoby dotkniętej naruszeniem dobra osobistego - najczęściej czci
lub dobrego imienia - w oczach opinii publicznej lub innych osób. Głównym celem osoby dotkniętej
naruszeniem nie jest wywołanie u naruszyciela odruchów ekspiacji, lecz to, aby informacja o
korzystnym dla niej wyroku dotarła do jak
najszerszego kręgu osób, które - na podstawie zachowań dłużnika uznanych przez
sąd za naruszające dobra osobiste - mogły ukształtować sobie fałszywy wizerunek
pokrzywdzonego.



O tym, że akt przeproszenia (ubolewania) odrywa się od emocji i uczuć
dłużnika świadczy również fakt, że sam tekst - słowa, których ma użyć dłużnik jest narzucany przez sąd w sentencji orzeczenia. Oczekiwanie, że zmuszenie
naruszyciela, pod rygorem egzekucji, do odpowiedniego zachowania wywoła w nim
pozytywną reakcję afektywną jest bezzasadne.



Jeżeli dłużnik, pod groźbą grzywny, zdecyduje się wypowiedzieć
(oznajmić) nakazane wyrazy, to i tak nie sposób zakładać, że tym samym dochodzi
do rzeczywistych, emocjonalnie motywowanych przeprosin, a nie tylko do
formalnego aktu publikacji oświadczenia obejmującego ich treść. Mimo to - z
punktu widzenia prawa procesowego - wyrok traktuje się jako wykonany, co
zapewne wynika również z faktu, że prawo nie może swoimi sankcjami wnikać tak
daleko w psychikę człowieka, aby zmuszać go do określonych uczuć lub przeżyć.
Aktualne staje się zatem pytanie, czy w sytuacji, w której instytucja ,,sądowych
przeprosin" stanowi w istocie fikcję i ma charakter pozorny, rzeczywiście doniosłe
znaczenie zachowuje fakt, kto dokonuje (zleca) ogłoszenia przeprosin o zadanej z
góry treści.



Skoro wykonanie wyroku pod przymusem nie oznacza prawdziwych przeprosin (wyrazów
ubolewania), lecz jedynie opublikowanie jego treści, to omawiana czynność jest niewątpliwie
czynnością ,,zastępowalną".

Dłużnik szczegółowo wyjaśnił z jakich powodów nie może osobiście wykonać wyroku. Składają się na to
2 fakty: 1/ dłużnik stanowczo twierdzi, iż nigdy nie opublikował notatki pt. „Nie kupujcie auta u Ligęzy”, a
wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 3.09.2008 r. sygn. I C 1062/08 jest tzw. pomyłką
sadową, 2/ dłużnik był pozbawiony prawa do obrony.
Z tego powodu niezasadne jest stanowisko Sądu, iż dłużnik nie przedstawił żadnych merytorycznych
argumentów stanowiących opozycję wobec treści żądania wysuniętego przez wierzyciela w dniu
26.11.2015 r.
Nadto dłużnik podniósł okoliczności związane z rażącym naruszaniem przez wierzyciela art. 5 kc.
Rzekome naruszenie dóbr osobistych wierzyciela przez dłużnika nastąpić miało już prawie 10 lat
temu, dokładnie 23 lutego 2007 roku. Budzić zatem musi wątpliwość sens przeprosin
publicznych po tak długim okresie czasu.
Jak napisano w przywoływanej uchwale SN sygn. III CZP 23/06, „podstawowym celem prawnym
wiązanym z aktem przeproszenia (ubolewania) jest zniweczenie skutków dokonanego naruszenia, a nie
uzyskanie satysfakcji, co w drodze przymusu sądowego lub egzekucyjnego i tak przeważnie nie jest
możliwe”.
Dłużnik w odpowiedzi na wniosek wierzyciela z dnia 26.11.2015 r. podniósł, iż „z całą pewnością żaden
faktyczny interes wierzyciela – świetnie prosperującej Firmy Motoryzacyjnej „Ligęza” Sp. z o.o. – nie
przemawia za zamieszczeniem w przestrzeni publicznej w mediach o znacznym zasięgu przeprosin z
powodu rzekomego naruszenia dóbr osobistych tej firmy na mało znaczącym blogu z niską ilością
odsłon przez bliżej niesprecyzowany, ale krótki okres czasu nieomal 10 lat temu”.

Zdaniem dłużnika „przeprosiny utraciły rację bytu, jeśli kiedykolwiek ją w ogóle posiadały, gdyż już nikt z
potencjalnych klientów firmy „Ligęza”, nawet gdyby zdarzenie miało rzeczywiście miejsce, nie pamięta o
co chodzi w tej sprawie, a wierzyciel bardzo dobrze funkcjonuje na rynku”.
Dłużnik zawnioskował o odstąpienie przez wierzyciela od wniosku z dnia 26.11.2015 r. lub o
umorzenie sprawy przez Sąd na podstawie art. 5 kc: "Nie można czynić ze swego prawa użytku,
który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami
współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za
wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony".
Sąd w zaskarżanym postanowieniu nie odniósł się do wniosku dłużnika, ani też (najprawdopodobniej)
nie wezwał wierzyciela do ustosunkowania się do wniosku dłużnika o odstąpienie od wniosku z dnia
26.11.2015 r.
Dodatkowo podnoszę, iż egzekwowanie wyroku Sądu Okręgowego z dnia 3.09.2008 r. sygn. I C
1062/08 od samego początku toczy się na postawie błędnie zastosowanego przepisu – art. 1050 kpc,
wbrew orzecznictwu Sądu Najwyższego z naruszeniem konstytucyjnej zasady proporcjonalności
stosowanych środków do zarzucanych czynów.
Powoduje to przewlekłość postępowania, a dłużnik został poddany rażąco niewspółmiernym i trwającym
około 8 lat działaniom przymuszającym, nie tylko niezgodnym z w/w Uchwałą SN, ale i nie
pozostającym w żadnej proporcjonalnej relacji do rangi domniemanego naruszenia dóbr wierzyciela.
Trudno bowiem przyjąć, iż rzekome naruszenia dóbr osobistych wierzyciela przez dłużnika na mało
znaczącym blogu z niską ilością odsłon przez bliżej niesprecyzowany, ale krótki okres czasu nieomal 10
lat temu, uzasadnia dotychczasowe orzeczenia Sądu w postępowaniu sygn. I Co 3259/08, gdzie
zasądzono wobec dłużnika łącznie 27.100 zł grzywien, które zamieniono na 180 dni aresztu.
Gdyby postępowanie egzekucyjne dotyczące 1. punktu wyroku z dnia 3.09.2008 r. sygn. I C 1062/08
było realizowane zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 28.06.2006 r. sygn. III CZP 23/06 już
dawno byłoby zakończone, bez narażania Sądu na wieloletnie procedowanie. Wierzyciel też miałby
szansę uzyskać zasądzoną dla niego satysfakcję, gdyby uzyskał orzeczenie Sądu o umocowaniu do
zamieszczenia ogłoszeń z przeprosinami na koszt dłużnika.
Niezależnie od powyższego, kłania się również ekonomika postępowania i etyka.
Z tego powodu wnioskuję jak na wstępie, stanowczo prosząc też o odstąpienie od obciążania mnie
ewentualnymi kosztami postępowania.

W załączeniu:

UZUPEŁNIENIE STANOWISKA Z DNIA 4 KWIETNIA 2016 R.

*

Wobec naruszeń przez dziesięć lat wszelkich norm prawnych i etycznych przez funkcjonariuszy
wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania, jestem zmuszony upubliczniać ciąg zdarzeń budowanych
na jednej (nierozszyfrowanej) kartce papieru, w kolejności po sobie następujących. Opinia publiczna ma
prawo wiedzieć w jakim demokratycznym kraju żyjemy. Zobaczymy kiedy i jak zakończy się ten cały
cyrk.
postanowienie i co 441 16
postanowienie i co 441 16-2
postanowienie i co 441 16-3
*

Jelenia Góra, dnia 14 listopada 2016 r.
Demokracja i Sprawiedliwość

58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19
Tel./fax 0*75/6431774
Nr KRS 0000600596 REGON 363671575

Organ właściwy
za pośrednictwem
Prokuratora Rejonowego w Jeleniej
Górze
Dotyczy: PR Ko 1115.2016

Uprzejmie informuję, że nie określenie, nie temat maila świadczy o fakcie, o przedmiocie, o
zawartości, tylko treść dokumentu i na to są orzecznictwa. W zapytaniu publicznym z dnia 12
października 2016 r. wnosiłem o udzielenie informacji publicznej dotyczącej sfery faktów i stanu
określonego zjawiska. Pan Prokurator Rejonowy nie potrzebnie się trzęsie, próbując ukierunkować
kolegę z Prokuratury Okręgowej, bo sam już określił, że pytania mieszczą się w zakresie ustawy o

dostępie do informacji publicznej. W piśmie z dnia 2 listopada 2016 r. w połowie już udzielił mi informacji
publicznej. Odpowiedział mi tylko na drugie pytanie. Oczekuję na udzielenie odpowiedzi na pytanie
pierwsze. Proszę nie wciągać Prokuratora Okręgowego w Jeleniej Górze w kłopoty, bo wycofanie się
teraz z biegu będzie zaprzeczeniem swojemu stanowisku częściowo już wyrażonemu.
W Rzeczypospolitej Polsce nie można wydać wyroku skazującego bez przyczyny

Prezes stowarzyszenia i dziennikarz Ośrodka
Informacji DiS

*

Grzegorz Niedźwiecki

Jelenia Góra, dnia 14 listopada 2016 r.
Grzegorz Niedźwiecki
Ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze
Zbigniew Ziobro Prokurator Generalny

Zawiadomienie o przestępstwie
Sędziów Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Piotra Gregier, Beaty Glazar i Alicji Izydorczyk
niedopełnienia obowiązków służbowych, nadużycia władzy i poświadczenia nieprawdy

Wskazani wyżej sędziowie wydając w dniu 26 października 2016 r. postanowienie, sygn. akt II S 22/16,
oddalające skargę na przewlekłość postępowania I Co 441/16 dopuścili się przestępstw z art. 231 § 2
kk oraz art. 271 § 3 kk.
Wnoszę o:
1. Wszczęcie śledztwa w związku z umyślnym pozbawieniem mnie przez w/w sędziów prawa do
merytorycznego rozpoznania sprawy i naprawienia szkody z tytułu niezałatwienia postępowania
egzekucyjnego w rozsądnym terminie, dowolnym stosowaniem prawa i kierowaniem się

prywatnymi, koteryjnymi kryteriami, a nie prawem materialnym, jednoznacznie ustanowionym
prawem.
2. Podjęcie służbowego nadzoru nad postępowaniem przygotowawczym przez Prokuratora
Generalnego Zbigniewa Ziobro (Rozdział 37. kpk) z powodu fikcji prawa jaka ma miejsce w
Jeleniej Górze od dziesięciu lat wokół wyroku bez przyczyny II K 467/07 oraz sfingowanego
procesu cywilnego I C 1062/08, bezpodstawnych sankcji i barbarzyńskich, niekończących się
egzekucji, adekwatnych do tych, które miały miejsce w najczarniejszych latach PRL.

Uzasadnienie
W dniu 8 grudnia 2015 r. (opatrzone datą 26 listopada 2015 r.) wierzyciel: Firma Motoryzacyjna
„Ligęza” Sp. z o.o., u. Wincentego Pola 28, 58-500 Jelenia Góra złożył do Sądu Rejonowego Wydział I
Cywilny w Jeleniej Górze wniosek o ponowne wezwanie dłużnika do wykonania czynności. Pismo to
opatrzone sygn. akt I Co 3259/08 zarejestrowano pierwotnie pod sygnaturą I Co 3752/15.
Zarządzeniem SSR z dnia 22.02.2016 r. sprawę o sygn. akt I Co 3752/15 postanowiono zakreślić w rep.
„Co” jako zakończoną (k. 11). Sprawę z wniosku z dnia 26 listopada 2015 r. (k. 617) postanowiono
zarejestrować w rep. „Co” pod nową sygnaturą I Co 441/16.
W dniu 24 marca 2016 r. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny wystosował do mnie jako
dłużnika pismo, sygn. akt I Co 441/16, w przedmiocie egzekucji świadczeń niepieniężnych, doręczając
mi odpis wniosku (wierzyciela) z dnia 26 listopada 2015 roku, zobowiązując jednocześnie do
odniesienia się do żądania wierzyciela w terminie 14 dni.
W dniu 4 kwietnia 2016 r. złożyłem w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny
odpowiedź na otrzymane żądanie sądu, opatrując ją sygnaturami I Co 441/16 (I Co 3259/08), I C
1062/08, II K 467/07.
W dniu 29 sierpnia 2016 r. złożyłem do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny
uzupełnienie stanowiska z dnia 4 kwietnia 2016 r., opatrując je sygnaturami I Co 441/16 (poprzednio I
Co 3259/08), oczekując przekazania go wierzycielowi, aby rozpatrzył możliwość rychłego zakończenia
postępowania w trybie art. 1049 kpc, a nie reliktowego art. 1050 kpc.
Wobec bierności organów w sprawie, złożyłem w dniu 17 października 2016 r. skargę do Sądu
Okręgowego w Jeleniej Górze za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze na przewlekłość
postępowania w sprawie I Co 441/16.
W dniu 26 października 2016 r. otrzymałem postanowienie jak na wstępie, Sądu Okręgowego w Jeleniej
Górze II Wydział Cywilny Odwoławczy, sygn. akt II S 22/16, oddalające moją skargę bez podania
przyczyn, w którym podano nieprawdę, iż wierzyciel wniosek złożył 17 lutego 2016 r.
To jest dowód na poświadczenie nieprawdy w postanowieniu, albowiem wierzyciel złożył pierwotny
wniosek wszczynający postępowanie w dniu 8 grudnia 2015 r. (datowany 26 listopada 2015 r.).
Wniosek ten nie był wycofany i wierzyciel nie składał nowego wniosku, zmieniano jedynie sygnatury akt
przedmiotowego postępowania. Sąd sam zresztą wielokrotnie w pismach do mnie powoływał się na
wniosek z dnia 26 listopada 2015 r. Nie byłem wzywany do ustosunkowania się do jakiegoś innego,

nowego wniosku. Ta gra datami, ma na celu jedynie, wybrnięcie Sądu z rażąco długiej przewlekłości
postępowania.
Zgodnie z ustawą przewlekłość postępowania zachodzi, gdy:



postępowanie to trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne
dla rozstrzygnięcia sprawy,
postępowanie trwa dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania
orzeczenia sądowego.

Te warunki ustawy przewlekłości postępowania zaszły w postępowaniu I Co 441/16, będącego
następstwem postępowania I Co 3259/08. Nie było żądnych podstaw racjonalnych i merytorycznych do
oddalenia skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego I Co 441/16. Ja nie wstrzymywałem
biegu postępowania proceduralnymi argumentami o wyłączenie sędziów lub innymi zabiegami
prawnymi. Akta są nie u mnie tylko w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze. Sąd ma obowiązek działać
szybko, sprawnie, choćby w myśl. art. 6 § 1 kpc (zasada ekonomiki postępowania), bez zbędnej zwłoki i
humanitarnie. Obywatel, strona postępowania, ma zwykle termin 7 lub 14 dni do uzupełnienia wszelkich
braków, a Sąd nie potrafi rok czasu rozpatrzyć jednego, prostego wniosku wierzyciela. W zasadzie
dziesięć lat jednej sprawy egzekucyjnej. Nie piszę jaką decyzję powinien podjąć Sąd, tylko wskazuję
ewidentne naruszenie przewlekłości postępowania, a niezasadna ucieczka od tego jest nadużyciem
władzy. Przestępstwa, to są zbyt delikatne określenia, albowiem są to umyślne, złośliwe tortury.
Prokurator, który odmówi wszczęcia śledztwa, będzie miał zarzut współudziału w stalinowskich
torturach.
Art. 40. Konstytucji: Zasada zakazu tortur
Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu i
karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych.
Wobec bezprecedensowej sprawy, jaka od dziesięciu lat ma tutaj miejsce, jestem zmuszony
upubliczniać te fakty.

Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro zaangażował się w nowelizację ustawy
o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Szczególny
nacisk położył na nieuzasadnioną defragmentację postępowania przez sądy i na skuteczność w
realizowaniu skarg, bo wie, że sędziowie umyślnie i dowolnie manipulują prawem. Nowelizacja ustawy o
skardze zmierza w kierunku uniemożliwienia sądom ograniczenia rozpoznania skargi tylko do etapu, na
jakim znajduje się postępowanie, co zostanie osiągnięte poprzez modyfikację kryteriów oceny pojęcia
rozpoznania sprawy w rozsądnym terminie. I dlatego nadzór Prokuratora Generalnego w tym niezwykle
opresyjnym przykładzie jest niezbędny. Postępowanie sędziów jest wysoce niehumanitarne i
niesprawiedliwe. Nie chcę mówić, z jakimi konsekwencjami spotkaliby się tak nieetyczni funkcjonariusze
w Niemczech. Nie było i nie ma żadnych podstaw, aby to postępowanie egzekucyjne, notabene
niezasadne, nie zostało rozstrzygnięte. To jest cyniczna złośliwość. Działanie na szkodę interesu
publicznego i prywatnego.

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-skardze-na-naruszenieprawa-strony-do-0.html
https://bip.kprm.gov.pl/kpr/form/r2330,Projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-skardze-na-naruszenie-prawa-stronydo-rozpozna.html

Grzegorz Niedźwiecki
*
Jelenia Góra, dnia 9 listopada 2016 r.
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze II Wydział
Cywilny Odwoławczy

Sygnatura akt II S 22/16
Grzegorz Niedźwiecki
Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze Wydział II Cywilny w załączeniu zwraca pismo dnia 27.10.2016
r., wobec prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie II S 22/16.

Ewa Pelczarska
Jelenia Góra, dnia 27 października 2016 r.

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
II Wydział Cywilny Odwoławczy

Pismo procesowe w sprawie sygn. akt II S 22/16 (I Co 441/16)

Straty moralne i materialne w wyniku barbarzyńskich postępowań
sędziów prowadzonych przez dziesięć lat























Koszty wmanipulowania mnie na początku 2011 r. we wznowienie postępowania cywilnego I C
1062/08, choć fundamentem i wniosek dotyczył karnego II K 467/07, postępowanie I C 1227/10
(13.09.2010 r., 07.04.2011 r.) – 1.320 zł.
Koszty adwokata z urzędu Łukasza Janik w sprawie VI Ko 58/11 (II K 467/07) – 442,80 zł.
Koszty zignorowanej ekspertyzy biegłego sądowego w zakresie informatyki i technologii
internetowych BDW CONSULTING Mariusza Czarneckiego ze Szczecina z dnia 13/14 kwietnia
2015 r. – 1.100 zł.
Koszty adwokackie Magdaleny Krajewskiej od wznowienia postępowania karnego II K 467/07 z
20-27 kwietnia 2015 r. (oddalonego pozasądowo fikcją ustaleń i nieznanymi domniemaniami
sędziego) – 2.000 zł.
Koszty sądowe na przestrzeni 10 lat (wszelkie opłaty sądowe, wpisowe, kopie pism) – 2.600 zł.
Koszty pomocy prawnej, tworzenia pism procesowych, za pomoc prywatną w interwencjach –
2.500 zł.
Koszty komunikacji ze stronami (koperty, znaczki, klej, opłaty pocztowe krajowe i zagraniczne)
– 2.800 zł.
Koszty biurokracji (opłaty ksero, tusz drukarski, papier, spinacze, taśmy itp.) – 4.300 zł.
Koszty podróży do instytucji (bilety, paliwo samochodowe, amortyzacja samochodu) – 3.000 zł.
Koszty amortyzacji, zużycia urządzeń, środków technicznych (komputer, drukarka, aparat
fotograficzny, kamera, telefon) – 5.000 zł.
Koszty zużytej energii elektrycznej (światło, urządzenia techniczne wykorzystane w sumie przez
co najmniej 100 dni) – 2.400 zł.
Koszty wykluczenia społecznego (niemożność posiadania konta bankowego i dokonywania
transakcji, zaciągania kredytów, posiadania majątku) – 1.500 zł.
Koszty utraconych zarobków (10 lat niemożności posiadania legalnej pracy w Polsce i
otrzymywania zarobków – lęk przed zajęciem pensji, proceduralnie zablokowane wyjazdy do
pracy w Niemczech, brak stażu do emerytury) – 50.000 zł.
Koszty zdrowotne (stres, leki, terapia, osłabienie organizmu, skrócenie życia) – 50.000 zł.
Koszty rodzinne (przerwanie więzi rodzinnych, brak spędzania wspólnego czasu, brak urlopów i
wycieczek, brak gier i zabaw, brak słodyczy, brak kieszonkowego i materialnych środków
niezbędnych, brak pozytywnego nastroju) – 10.000 zł.
Koszty moralne – 500.000 zł.

Ogółem – 638.962,80 zł.

Reżimowe sankcje
Na przestrzeni ośmiu lat (13.11.2008 r. – do dnia dzisiejszego) toczą się z obrazą przepisów prawa
materialnego postępowania egzekucyjne w sprawie I C 1062/08 (I Co 3259/08, I Co 441/16).
W okresie 05.08.2009 r. – 14.07.2014 r. SSR Sylwia Bańka–Mrozewska nakładała grzywny (2.000,
2.000, 2.000, 4.000, 4.000, 4.500, 8.600 zł) w trybie czynności niezastępowalnej zamiast w myśl art.
1049 k.p.c.

W okresie 18.01.2013 r. – 07.11.2014 r. SSR Paweł Siwek zamieniał niezasadne grzywny na areszt
(łącznie 180 dni).
Sąd zasądził mi umyślnie 27.100 zł grzywien, które zamienił na 180 dni internowania i tylko
niezapłacenie zaliczek przez wierzyciela (fałszywego oskarżyciela) uchroniło mnie póki co i moją
rodzinę od tragedii.
Etyczne rozwiązanie
Zobowiązanie pozwanego do zamieszczenia przeprosin (w istocie niesłusznych) w środkach masowego
komunikowania nie jest czynnością niezastępowalną jak przyjęli sędziowie używając jako podstawy art.
1050 k.p.c.
Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika
oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c.
Praktyka i orzecznictwa o tym świadczą. Mając na uwadze nie tylko powyższy przepis i art. 6 k.p.c. oraz
art. 5 k.c. sędziowie powinni umocować wierzyciela do zamieszczenia przeprosin (w jego interesie, nie
wnikając w słuszność) na koszt dłużnika.
Wówczas tak by to wyglądało:



Przeprosiny na stronie internetowej http://www.jelonka.com/ (tekst sponsorowany) – 220 zł
netto.
Przeprosiny w tygodniku „Jelonka.com” jeden moduł (rozmiar wizytówki) – 60 zł netto.

Razem – 344,40 zł brutto.


Przeprosiny w tygodniku „Nowiny Jeleniogórskie” jeden moduł ( 4 x 10 cm) – 137,76 zł brutto.

Ogółem – 482,16 zł brutto.

Jak się ma 482,16 zł bezzwłocznych kosztów w przypadku umocowania wierzyciela do zamieszczenia
przeprosin na koszt dłużnika do 27.100 zł represyjnych grzywien (180 dni więzienia) i dziesięciu lat
tortur, bo „sędziowie” mają kaprys stosować reliktowy (gangsterski) przepis art. 1050 k.p.c. zamiast
1049 k.p.c.? To jest świadoma obraza przepisów prawa materialnego. To jest barbarzyńska próba
zmuszenia mnie do poświadczenia nieprawdy.
Za niespełna 500 zł irracjonalnych kosztów sędziowie dokonują dziesięcioletnich tortur i zmierzają do
egzekucji 27.100 zł oraz pół roku więzienia dla niewinnego człowieka.
Należy mi się praktycznie równowartość poniesionych strat. Jako, że przepisy przewidują maksymalną
kwotę odszkodowania za przewlekłe postępowanie w sprawie w wysokości 20.000 zł, to takiej kwoty z
tego tytułu się domagam.
Wszystkie poniesione przeze mnie koszta materialne, zdrowotne i moralne są winą złośliwych,
niehumanitarnych, przekornych, niezasadnych działań barbarzyńskich funkcjonariuszy. Większość z
tych kosztów i moralnych mam nadzieję odzyskać od Skarbu Państwa w postępowaniu cywilnym.

Grzegorz Niedźwiecki, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19, Tel. 791830093

*
Jelenia Góra, dnia 7 listopada 2016 r.

Demokracja i Sprawiedliwość

58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19
Tel./fax 0*75/6431774
Nr KRS 0000600596 REGON 363671575

Wojewódzki Sąd Administracyjny we
Wrocławiu
za pośrednictwem
Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej
Górze

SKARGA
na bezczynność w zakresie udostępnienia informacji publicznej przez Prezesa Sądu
Okręgowego w Jeleniej Górze
Dotyczy: A-006.1-71/73/16
Na podstawie art. 3 § 2 pkt. 8, art. 50 § 1, art. 52 § 2 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. –
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wnoszę
skargę na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, zarzucając naruszenie art. 13
ust. 1, art. 13 ust. 2, art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) przez nieudzielenie informacji publicznej zgodnie z żądanym
zakresem i wnoszę o:
1) zobowiązanie Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze do udzielenia oczekiwanej
informacji publicznej w terminie czternastu dni od daty doręczenia aktu organowi,

2) stwierdzenie, że Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze dopuścił się bezczynności,
3) na podstawie art. 6 ustawy o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące
naruszenie prawa (Dz. U z 2011r. Nr34, poz. 173) w związku z art. 149 ustawy Prawo o
postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)
wnoszę o orzeczenie, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały
miejsce z rażącym naruszeniem prawa,
4) wymierzenie podmiotowi grzywny na postawie art. 149 § 2 p.p.s.a. w maksymalnej wysokości
określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a.,
5) zasądzenie kosztów postępowania.

Uzasadnienie:
W zakresie tej sprawy miał miejsce następujący przebieg zdarzeń:

1. W dniu 21 października 2016 r. złożyłem na biurze podawczym Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
przesądowe wezwanie Prezesa Sądu Okręgowego do udzielenia informacji publicznej, jako monit w
sprawie bierności wobec wcześniejszych wniosków. Zadałem w nim dziewięć pytań publicznych, w
tym czy w punkcie I. wyroku z dnia 3 września 2008 r., sygn. akt I C 1062/08, jest ujęte, że
zobowiązanie pozwanego Grzegorza Niedźwieckiego do zamieszczenia w mediach przeprosin jest
czynnością niezastępowalną? Oczekiwałem merytorycznej, obiektywnej odpowiedzi w formie
dokumentów urzędowych. Nie pytałem o przekonania, o poglądy, o domniemania, o subiektywne,
indywidualne, nieweryfikowalne zeznania świadków, tylko o wiedzę w przedmiocie działań Sądu
Okręgowego w Jeleniej Górze i dowody materialne na potwierdzenie faktów. Wniosek ten dotyczył
sfery faktów i zakresu działań jakimi się zajmował Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze.
2. W dniu 28 października 2016 r. Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Wojciech Damaszko
wysłał mi pismo ignoranckie, nie w formie decyzji i bez podstawy prawnej, zbywające mój wniosek o
udostępnienie informacji publicznej.
We wniosku z dnia 21 października 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej nie są zawarte pytania
retoryczne, postulatywne, tylko dotyczące sfery faktów. Ja pytam o konkretne wiadomości, a nie o całokształt
sprawy, o wyrok, o opinię, o poglądy, o ogólniki. Nie pytam o doświadczenia życiowe i rzekomą zasadność
skazania w sprawie I C 1062/08, o subiektywne oceny, ustalenia i szachy, gierki proceduralne czy powód
jednoinstancyjności, tylko o obiektywne, merytoryczne, rzetelne informacje, o wytworzone dokumenty urzędowe
będące w zasięgu i dyspozycji urzędu, działań w zakresie wykonywanych przez organ władzy publicznej zadać.
Pytam o urzędowe dowody materialne ustalenia stanu faktycznego zdarzenia z dnia 3 września 2008 r.
„Pojęcie informacji publicznej ustawodawca określił w art. 1 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). W ich świetle informacją publiczną jest każda informacja o
sprawach publicznych, a w szczególności o sprawach wymienionych w art. 6 ustawy. Ponieważ sformułowania te nie są zbyt
jasne, należy przy ich wykładni kierować się art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym prawo do

informacji jest publicznym prawem obywatela, realizowanym na zasadach skonkretyzowanych w ustawie o dostępie do
informacji publicznej.
Uwzględniając wszystkie te aspekty, można zatem powiedzieć, że informacją publiczną będzie każda wiadomość
wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących
funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub
mieniem Skarbu Państwa.
Informacja publiczna dotyczy sfery faktów. Jest nią treść dokumentów wytworzonych przez organy władzy publicznej, treść
wystąpień, opinii i ocen przez nie dokonywanych, niezależnie do jakiego podmiotu są one kierowane i jakiej sprawy dotyczą.
Informację publiczną stanowi więc treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej i
dotyczących sfery jego działalności.
Art. 4 ust. 1 ustawy stanowi, że obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty
wykonujące zadania publiczne, w szczególności: organy władzy publicznej, organy samorządów gospodarczych i
zawodowych, podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa, podmioty reprezentujące
państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe
jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, podmioty reprezentujące inne osoby lub
jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym oraz osoby prawne, w
których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję
dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów”.
http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/2016/11/05/podstawowe-zasady-obowiazujacego-prawa/

Prezes Demokracji i Sprawiedliwość
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Demokracja i Sprawiedliwość

58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19
Tel./fax 0*75/6431774
Nr KRS 0000600596 REGON 363671575

Wojewódzki Sąd Administracyjny we
Wrocławiu
za pośrednictwem
Prezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

SKARGA
na bezczynność w zakresie udostępnienia informacji publicznej przez Prezesa Sądu Rejonowego
w Jeleniej Górze
Dotyczy: A.0231-30/31/2015
Na podstawie art. 3 § 2 pkt. 8, art. 50 § 1, art. 52 § 2 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. –
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wnoszę
skargę na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, zarzucając naruszenie art. 13 ust.
1, art. 13 ust. 2, art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.
U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) przez nieudzielenie informacji publicznej zgodnie z żądanym zakresem i
wnoszę o:
1) zobowiązanie Prezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze do udzielenia oczekiwanej
informacji publicznej w terminie czternastu dni od daty doręczenia aktu organowi,
2) stwierdzenie, że Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze dopuścił się bezczynności,
3) na podstawie art. 6 ustawy o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące
naruszenie prawa (Dz. U z 2011r. Nr34, poz. 173) w związku z art. 149 ustawy Prawo o
postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)
wnoszę o orzeczenie, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały
miejsce z rażącym naruszeniem prawa,
4) wymierzenie podmiotowi grzywny na postawie art. 149 § 2 p.p.s.a. w maksymalnej wysokości
określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a.,
5) zasądzenie kosztów postępowania.

Uzasadnienie:
W zakresie tej sprawy miał miejsce następujący przebieg zdarzeń:

1. W dniu 21 października 2016 r. złożyłem na biurze podawczym Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
przesądowe wezwanie Prezesa Sądu Rejonowego do udzielenia informacji publicznej, jako monit w
sprawie bierności wobec wcześniejszych wniosków. Zadałem w nim dwa pytania publiczne,
oczekując merytorycznej, obiektywnej odpowiedzi w formie dokumentów urzędowych. Nie pytałem
o przekonania, o poglądy, o domniemania, o subiektywne, indywidualne, nieweryfikowalne zeznania

świadków, tylko o ekspertyzy, protokoły i oględziny policji. Wniosek ten dotyczył sfery faktów i
zakresu działań jakimi się zajmował Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze.
2. W dniu 2 listopada 2016 r. Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Andrzej Żuk wysłał mi pismo
ignoranckie, nie w formie decyzji i bez podstawy prawnej oraz jakiejkolwiek sygnatury, zbywające
mój wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
We wniosku z dnia 21 października 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej nie są zawarte pytania
retoryczne, postulatywne, tylko dotyczące sfery faktów. Ja pytam o konkretne wiadomości, a nie o całokształt
sprawy, o wyrok, o opinię, o poglądy, o ogólniki. Nie pytam o doświadczenia życiowe i rzekomą zasadność
skazania w sprawie II K 467/07, o subiektywne oceny, ustalenia i szachy, gierki proceduralne czy powód
jednoinstancyjności, tylko o obiektywne, merytoryczne, rzetelne informacje, o wytworzone dokumenty urzędowe
będące w zasięgu i dyspozycji urzędu, działań w zakresie wykonywanych przez organ władzy publicznej zadać.
Pytam o urzędowe dowody materialne ustalenia stanu faktycznego zdarzenia z dnia 23 lutego 2007 r.
„Pojęcie informacji publicznej ustawodawca określił w art. 1 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). W ich świetle informacją publiczną jest każda informacja o
sprawach publicznych, a w szczególności o sprawach wymienionych w art. 6 ustawy. Ponieważ sformułowania te nie są zbyt
jasne, należy przy ich wykładni kierować się art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym prawo do
informacji jest publicznym prawem obywatela, realizowanym na zasadach skonkretyzowanych w ustawie o dostępie do
informacji publicznej.
Uwzględniając wszystkie te aspekty, można zatem powiedzieć, że informacją publiczną będzie każda wiadomość
wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących
funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub
mieniem Skarbu Państwa.
Informacja publiczna dotyczy sfery faktów. Jest nią treść dokumentów wytworzonych przez organy władzy publicznej, treść
wystąpień, opinii i ocen przez nie dokonywanych, niezależnie do jakiego podmiotu są one kierowane i jakiej sprawy dotyczą.
Informację publiczną stanowi więc treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej i
dotyczących sfery jego działalności.
Art. 4 ust. 1 ustawy stanowi, że obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty
wykonujące zadania publiczne, w szczególności: organy władzy publicznej, organy samorządów gospodarczych i
zawodowych, podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa, podmioty reprezentujące
państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe
jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, podmioty reprezentujące inne osoby lub
jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym oraz osoby prawne, w
których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję
dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów”.
http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/2016/11/05/podstawowe-zasady-obowiazujacego-prawa/

Prezes Demokracji i Sprawiedliwość
Dziennikarz Ośrodka Informacji DiS
Grzegorz Niedźwiecki, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19
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Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
Skarga
na niehumanitarne i przewlekłe postępowanie sędziów Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze wokół
sfingowanego procesu cywilnego I C 1062/08
SSR Junona Gajewska wydała bez podstawy prawnej, na podstawie fikcji ustaleń, kapturowy wyrok w
dniu 3 września 2008 r. O tym dowiedziałem się dopiero po dwóch latach, więc oczywiście nieelegancko
pozbawiono mnie drugiej instancji.
Wyrok ten jest niezasadny, nie ustalono stanu faktycznego zdarzeń, pogwałcono podstawowy warunek
odpowiedzialności karnej, czyli art. 1 § 1 k.k. i prawo do obrony. Zasądzono zaocznie, przy drzwiach
zamkniętych 10 tys. zł nawiązki, zwrot kosztów postępowania i zamieszczenie przeprosin w mediach.
Pominę te horrendalne sankcje ekonomiczne, ale odniosę się do punktu I. wyroku, czyli zamieszczenia
przeprosin w mediach. „Wierzyciel”, przez sześć lat składał siedem razy (a nawet osiem) wniosek o
przymuszenie mnie do wykonania czynności niematerialnej. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, z
naruszeniem m.in. art. 5 k.c. z obrazą prawa materialnego uznawał to za czynność niezastępowalną i
nakładał na mnie grzywny w łącznej kwocie 27.100 zł, które zamienił na 180 dni internowania. Do
egzekucji nie doszło, bo „wierzyciel” nie zapłacił zaliczek za pozbawienie mnie wolności. Złożył ten
ósmy wniosek, który wykraczał poza ramy dopuszczalności i Sąd Rejonowy umorzył postępowanie.
„Wierzyciel” złożył dnia 8 grudnia 2015 r. (napisany 26 listopada 2015 r.) wspomniany wniosek o
ponowne wezwanie dłużnika do wykonania czynności. Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze po raz pierwszy
raczył mnie poprosić o ustosunkowanie się do tego wniosku. W odpowiedzi dnia 4 kwietnia 2016 r.
złożyłem wniosek przeciwny – pozew cywilny.
W dniu 21 lipca 2016 r. złożyłem skargę na przewlekłość postępowania egzekucyjnego I Co 441/16 (I
Co 3259/08). W dniu 29.08.2016 r. uzupełniłem stanowisko w sprawie sygn. I Co 441/16, dając szansę
wierzycielowi definitywnego zakończenia tej sprawy w trybie art. 1049 k.p.c. i wnioskiem o umorzenie
postępowania egzekucyjnego.
Nie otrzymałem na powyższe odpowiedzi, w związku z czym złożyłem nową skargę na przewlekłość
postępowania, zgodnie z literą prawa I Co 441/16 dnia 17 października 2016 r.
Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze wydał dnia 26 października 2016 r. postanowienie II S 22/16
oddalające skargę, nie wnikając w zasadność stosowania przez SR Jelenia Góra reliktowego przepisu
art. 1050 k.p.c. zamiast art. 1049 k.p.c. i w przyczyny zastoju.
We wniosku o udostępnienie informacji publicznej zadałem Prezesowi Sądu Rejonowego i Prezesowi
Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze m.in. pytanie, czy w punkcie I. wyroku z dnia 3 września 2008 r.
jest napisane, iż czynność przeprosin jest czynnością niezastępowalną i czy jest podana podstawa
prawna art. 1050 k.p.c. Nie otrzymałem na to odpowiedzi. Niezasadna przewlekłość, z naruszeniem
szeregu norm prawnych i etyki, nadal trwa.

http://demokracjaisprawiedliwosc.pl/2016/11/05/podstawowe-zasady-obowiazujacego-prawa/
Zasada ekonomiki postępowania
Art. 6 k.p.c. § 1. Sąd powinien przeciwdziałać przewlekaniu postępowania i dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie
nastąpiło na pierwszym posiedzeniu, jeżeli jest to możliwe bez szkody dla wyjaśnienia sprawy.
§ 2. Strony i uczestnicy postępowania obowiązani są przytaczać wszystkie okoliczności faktyczne i dowody bez
zwłoki, aby postępowanie mogło być przeprowadzone sprawnie i szybko.
Sędziowie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu wydając postanowienie z dnia 4 sierpnia 2015 r., sygn. akt II AKz
271/15, doszukiwali się przewlekłych działań ze strony Grzegorza Niedźwieckiego. Na stronie czwartej tegoż
postanowienia napisali: Uwadze Sądu Okręgowego nie uszło także, że jest to kolejna próba wznowienia
postępowania podjęta przez Grzegorza Niedźwieckiego.







Kogo obwinić za to, że postępowanie egzekucyjne w sprawie I C 1062/08 trwa już dziewiąty rok? Kto
prowadzi procedury, komunikację stron, legitymizuje orzeczenia? Sąd.
Kto przyjął z obrazą prawa materialnego reliktowy, restrykcyjny przepis art. 1050 k.p.c. przez sześć lat
jako czynność niezastępowalną zamiast art. 1049 k.p.c., który pozwala umocować wierzyciela do
wykonania niezwłocznych przeprosin na koszt dłużnika? Sąd.
Kto przyjmuje taką formę prawną, żeby nakładać rozłożone w czasie grzywny na łączną sumę 27.100 zł,
które zamieniono na 180 dni więzienia, zamiast dokończyć dzieła szybko i bezboleśnie za kwotę 482,16
zł? Sąd.
Nawet przyjmując, że są to wydzielone postępowania (I Co 3259/08 oraz I Co 441/16), chociaż o
tożsamym przedmiocie, to kto wałkuje bezskutecznie nowy wniosek wierzyciela od 26 listopada 2015 r.?
Sąd.

Kryzys komunikacyjny
Profesor Ewa Łętowska (była Rzecznik Praw Obywatelskich i Sędzia NSA oraz Trybunału
Konstytucyjnego) na Nadzwyczajnym Kongresie Sędziów Polskich w Warszawie dnia 3 września 2016
r. mówiła:
https://www.youtube.com/watch?v=1QqH7nzIikM
Przy wymierzaniu sprawiedliwości jest równie ważne to, że wiemy, że ona jest wymierzona, ale publiczność nie
zawsze sobie zdaje z tego sprawy i rozdźwięk między tymi dwoma aspektami wymierzania sprawiedliwości jest
czymś, co leży u źródeł obecnego kryzysu…
W tej sytuacji od sędziów zależy zwrócenie uwagi na ten drugi aspekt sprawy, który jest normalnie
zaniedbywany, aby mógł pomóc wyjść z kryzysu, w którym tkwimy…
Widziałam dziś ludzi, którzy demonstrują. O co im chodzi? Im chodzi między innymi o to, że przy nakładaniu kar
porządkowych, sędzia mówi zniecierpliwiony 1000 zł, później to się zamienia na odsiadkę. Nie przyjemnie jest im.
Boli ich (demonstrujących) arbitralność decyzji. Nikt im nie wytłumaczył, ani sensu dania tej kary, ani nie zadbał o
to, o komfort tego, żeby nie wyglądało na to, że jest to decyzja arbitralna… Bez uzasadnienia… Kryzys
komunikacyjny…

Uzasadnienie bywa wynikiem obowiązku prawnego, lepiej lub gorzej wykonywanego, czasami bywa wynikiem
pewnego zabiegu pragmatycznego po to, aby było widać, że nasza decyzja nie jest arbitralna. Gromada tutaj
protestujących i sędziowie, którym odmówiono uzasadnienia to jest to samo. Kryzys komunikacyjny…
Kryzys komunikacyjny. Ja nie używam większych słow. Ja dopisałam tutaj – i żeby mówił ludzkim głosem.
Instytucje demokratyczne, Sąd jest instytucją państwa demokratycznego. Władza to jest nie tylko to, że się ma
władzę nad treścią prawa, ale jest również i to, że w jakiś sposób się odpowiada za tę treść prawa. I ta właśnie
odpowiedzialność wymaga legitymizacji. Czego nam w tej chwili brakuje? Nam brakuje, jako stanowi
sędziowskiemu poparcia szerokich kręgów społecznych. Nie zadbano o to. I to jest nasza wina. W demokracji
można czym uzyskiwać legitymizację? Niezależnością… Pokazujemy różne racje dla ludzi, którym się to
tłumaczy. Należy słuchać tych, którzy mają inne zdanie. I na tym polega legitymizacja, przez deliberację, przez
udział innych poglądów, przez refleksyjność, przez ważenie… Przez bliskość, nie dbamy o to, żeby wytłumaczyć
po co ta forma (prawna) jest. I tutaj grzeszą wszystkie instancje sądowe, bo to musi być powiedziane ludzkim
głosem. Sądy muszą zrozumieć, że jako władza, muszą się legitymizować przez bliskość, że zaspokajają
potrzeby tych, którzy stykają się z sądem jako władzą uczciwą. Jeżeli tego nie zrozumiemy, jeżeli nie zadbamy o
szereg środków technicznych, jeżeli nie użyjemy ich, jakich środków – to wyjaśnię to w kuluarach…
Sumuję:
Kryzys komunikacyjny
Kryzys legitymizacyjny
Sami jesteśmy za to w pewnej mierze odpowiedzialni, bo ta cała polityka, w której pływamy jest bolesna i
niesprawiedliwa.
*
Jak weźmiecie pod uwagę słowa pani profesor Ewy Łętowskiej o kryzysie komunikacyjnym i kryzysie
legitymizacyjnym, ignorancję Prezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze i Prezesa Sądu Okręgowego w
Jeleniej Górze w zakresie udzielenia mi merytorycznych informacji i wtajemniczenia mnie w meritum sprawy II K
467/07 oraz w pokłosie I C 1062/08, nieudzielanie mi konkretnej wiedzy dowodowej, materialnej w celu
oświecenia mnie oraz opinii publicznej, przewlekłość i represyjność postępowania egzekucyjnego (obywatel ma
tylko 7-14 dni), pozostawianie bez biegu nowych, istotnych, niebadanych okoliczności w Sadzie Apelacyjnym we
Wrocławiu oraz w Prokuraturze Krajowej, a także dlaczego sprawę, którą można załatwić w pięć minut nie
załatwia się przez dziesięć lat, to odpowiecie sobie na pytanie czy uczestniczą w tym procederze
(„demokratycznym prawie”) sędziowie czy...(?)
„Wyrok z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie II K 467/07 zapadł bez przyczyny. Jest to wyrok …, arbitralny, z obrazą
zasady prawdy materialnej i naruszeniem zasady domniemania niewinności. Reasumując, jest to skarga na
niesprawiedliwą komunikację i nieuczciwą legitymizację działań funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości i
organów ścigania, na tortury. Dopóki nie wykaże się zasadności skazania mnie za zniesławienie Firmy
Motoryzacyjnej „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze za pomocą strony internetowej http://grzegorzniedzwiecki.blog.onet.pl/, dopóty będzie to wyrok gangsterski. Dopóki sędziowie nie wylegitymizują się
protokołem notarialnym świadczącym o tym, że artykuł „Nie kupujcie auta u Ligęzy” (k. 8 akt sprawy II K 467/07)
był zamieszczony na moim blogu dnia 23 lutego 2007 r. i ja byłem jego autorem lub nie przeprowadzą ekspertyzy
biegłego sądowego w zakresie informatyki i technologii internetowych świadczącej o zasadności skazania mnie z
art. 212 § 2 k.k., dopóty będę niesłusznie skazany i niewinny. Prawomocność oszustw sądowych to nie mój
problem. To nie ja poświadczyłem nieprawdę, nadużyłem władzy, pieczątek, niezawisłości i niedopełniłem
obowiązków. To na sędziach spoczywa obowiązek wykazania spełnienia art. 1 § 1 k.k., od niczego nie ma

potrzeby się odwoływać. Ciężar kryzysu komunikacyjnego i kryzysu legitymizacyjnego spoczywa na
funkcjonariuszach, którzy wydają arbitralne decyzje, godząc w etykę temidy, w prawdę i prawa człowieka. Sąd
działa na podstawie dowodów, przepisów i sumienia. Wszystkiego niestety zabrakło. Oczekuję dziesięć lat na
wykazanie tych wartości.”
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/wymiar-niesprawiedliwosci/

Grzegorz Niedźwiecki, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19, Tel. 791830093
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Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu
za pośrednictwem
Prezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

SKARGA
na bezczynność w zakresie udostępnienia informacji publicznej przez Prezesa Sądu Rejonowego
w Jeleniej Górze
Dotyczy: A.006-39/2016
Na podstawie art. 3 § 2 pkt. 8, art. 50 § 1, art. 52 § 2 i art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. –
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) wnoszę
skargę na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze, zarzucając naruszenie art. 13 ust.
1, art. 13 ust. 2, art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.
U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) przez nieudzielenie naszemu dziennikarzowi Jerzemu Sawickiemu
informacji publicznej zgodnie z żądanym zakresem i wnoszę o:

1) zobowiązanie Prezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze do udzielenia oczekiwanej
informacji publicznej w terminie czternastu dni od daty doręczenia aktu organowi,
2) stwierdzenie, że Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze dopuścił się bezczynności,
3) na podstawie art. 6 ustawy o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące
naruszenie prawa (Dz. U z 2011r. Nr34, poz. 173) w związku z art. 149 ustawy Prawo o
postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)
wnoszę o orzeczenie, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały
miejsce z rażącym naruszeniem prawa,
4) wymierzenie podmiotowi grzywny na postawie art. 149 § 2 p.p.s.a. w maksymalnej wysokości
określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a.,
5) zasądzenie kosztów postępowania.
Uzasadnienie:
W zakresie tej sprawy miał miejsce następujący przebieg zdarzeń:
1. W dniu 17 października 2016 r. Dziennikarz Ośrodka Informacji DiS Jerzy Sawicki złożył środek
prawny zawierający wniosek o udostępnienie informacji publicznej.
2. Do dnia złożenia tej skargi organ administracji publicznej nie udostępnił rzeczowej, materialnej
informacji ani też nie wydał decyzji odmownej zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji
publicznej, czym naruszył 14 dniowy termin zapisany w art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji
publicznej.
WSA w Wyroku z dnia 22 sierpnia 2012 (sygn. akt II SAB/Lu 72/12) zauważył, że "o bezczynności w udostępnieniu
informacji publicznej można mówić w sytuacji, gdy zobowiązany do udzielenia tej informacji podmiot nie podejmuje w
terminie wskazanym w art. 13 ustawy (przy uwzględnieniu wymienionych wyżej wyjątków) odpowiednich czynności, tj. nie
udostępnia informacji publicznej w formie czynności materialno - technicznej lub nie wydaje decyzji o odmowie jej
udzielenia." Zgodnie z tezą zawartą w Wyroku WSA z dnia 13 sierpnia 2015 (sygn. akt II SAB/Bk 36/15) "O rażącym
charakterze bezczynności w udzieleniu informacji publicznej świadczy nie tylko okres oczekiwania na odpowiedź, ale
również postawa pytanego organu przejawiająca lub nieprzejawiająca dobrej woli dla załatwienia wniosku. "
"Rozpoznając skargę na bezczynność organu administracji publicznej, na podstawie przepisów art. 149 § 1 p.p.s.a. w zw. z
art. 3 § 2 pkt. 8 p.p.s.a., w brzmieniu obowiązującym od dnia 11 kwietnia 2011 r., sąd administracyjny obowiązany jest
dokonać z urzędu kontroli przewlekłości postępowania administracyjnego, którego dotyczy skarga." - tak orzekł WSA w
Wyroku z dnia 1 lutego 2012 (sygn. akt II SAB/Go 59/11).

3. W dniu 19 października 2016 r. Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze wystosował pismo
sygnowane A.006-39/2016, które nie jest decyzją i które nie odnosi się merytorycznie do sensu stricte
naszego wniosku. Przytacza formułki prawne, że przedmiot wniosku nie stanowi informacji publicznej,

co nie jest prawdą. Cytaty te nijak się mają do skonkretyzowanych pytań, które odnoszą się do sfery
dowodów materialnych i do zdarzeń faktycznych będących przedmiotem działalności Sądu Rejonowego
w Jeleniej Górze. Oczekiwaliśmy udostępnienia wytworzonych dokumentów urzędowych
potwierdzających ustalenie zdarzenia faktycznego. Odnieśliśmy się do dowodów, które były w sferze
sprawy II K 467/07.
4. Jerzy Sawicki nie jestem adwokatem Grzegorza Niedźwieckiego. Jest członkiem zarządu Demokracji
i Sprawiedliwość i dziennikarzem Ośrodka Informacji tegoż stowarzyszenia. Był wykonawcą wniosku z
dnia 17 października 2016 r., zleconego przez autora tej skargi. Nie interesują nas akta sprawy II K
467/07 i odpis wyroku z dnia 6 maja 2008 r., w którym opisane jest zdarzenie „faktyczne”, skopiowane
być może z aktu oskarżenia. Interesuje nie osobę prywatną, tylko opinię publiczną, czynność
materialno-techniczna, czyli przekazanie jej za pośrednictwem czynnika społecznego, a zarazem
dziennikarza, dokumentu ustalającego zdarzenia faktycznego. To jest działanie czysto fizyczne
dokonywane przez organy administracji.
Nie wnosiliśmy o udzielenie wypowiedzi interpretacyjnych, ocennych czy postulatywnych, tylko o
dostarczenie nam konkretnych dokumentów, dowodów, ekspertyz, oględzin, udokumentowanych
danych obiektywnych, faktów i wiadomości w przedmiocie ustalenia zdarzenia faktycznego
zamieszczenia artykułu zniesławiającego na wskazanym blogu.
Wnosząc o udostępnienie informacji publicznej pytaliśmy:




Czy w sprawie karnej Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze II K 467/07 zostało ustalone
zdarzenie faktyczne, że Grzegorz Niedźwiecki w dniu 23 lutego 2007 r. zamieścił na stronie
internetowej http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/ artykuł „Nie kupujcie auta u Ligęzy”?
Jeżeli tak, to jaki dowód materialny o tym świadczy i czy był przedmiotem analizy?

Kryteria ustalenia zdarzenia faktycznego zamieszczenia konkretnego artykułu w środkach masowego
komunikowania kierują się ściśle określonymi wymogami prawnymi. Pytanie rzeczowe brzmi, czy dowód
oskarżyciela prywatnego FM „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze zamieszczenia na stronie internetowej
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/ artykułu „Nie kupujcie auta u Ligęzy” uzyskał potwierdzenie
takiej treści u notariusza, na podstawie przepisu art. 79 ustawy o notariacie lub zostało dokonane
zabezpieczenie dowodu przez jednostkę policji, w trybie art. 488 par. 1 k.p.k., albo czy Sąd dysponuje
wydrukiem przedmiotowej treści z archiwum portalu Onet.pl? To była jedyna możliwość ustalenia
zdarzenia faktycznego stanowiąca podstawę do wyrokowania w trybie art. 212 § 2 k.k.
Oczekiwaliśmy dostarczenia nam takich danych obiektywnych, konkretnych dowodów,
oczywistych faktów.
Skoro Grzegorz Niedźwiecki nie ustalił zdarzenia faktycznego wchodząc na stronę swojego bloga, co
potwierdził w oświadczeniu z dnia 8 marca 2007 r. (k. 69 akt sprawy II K 467/07), to opinia publiczna i
on sam chcą wiedzieć jak Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze ustalił zdarzenie faktyczne zamieszczenia
artykułu „Nie kupujcie auta u Ligęzy” na stronie internetowej http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/?
Proszę udostępnić nam dowód cyfrowy takiego zdarzenia faktycznego. Nie jest to kwesta tylko trybu
ustawy o dostępie do informacji publicznej. Etyczne normy prawa i przyzwoitości też obowiązują.
Choćby Powszechna Deklaracja Praw Człowieka czy EKPC nakazują przestrzegać praw człowieka i

odpowiedzieć na proste, fundamentalne pytanie. Odpowiedzią decyzji negatywnej może być przecież
stwierdzenie, że dowód taki nie istnieje i nie jest w posiadaniu Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze.
Jeżeli Sąd Rejonowy uznał, że dowód załączony do aktu oskarżenia (k. 8 akt sprawy) jest takim
ustaleniem, to pytam czy ustalono dzięki temu IP, które pozwoliłoby na zidentyfikowanie konkretnego
komputera, z którego pochodzą treści zniesławiające, co i tak nie jest wystarczające na potrzeby spraw
karnych, bo konieczne byłoby jeszcze ustalenie konkretnej osoby, która te treści ewentualnie w sieci
umieściła.
Nie interesuje nas zgromadzony materiał dowodowy w postaci zeznań świadków, bo to jest polemika
niemierzalna. Opinię publiczną interesuje dowód cyfrowy, tzn. wiarygodne potwierdzenie, że treść
zniesławiająca oraz naruszająca dobra osobiste została opublikowana w konkretnym miejscu i czasie
na konkretnej witrynie internetowej.
Prosząc o udostępnienie informacji publicznej oczekiwaliśmy jej zgodnie z art.10 ust.2 Ustawy w formie
pisemnej, dokumentu w rodzaju ekspertyzy, zabezpieczonego dowodu, aktu oględzin 35. Prezes Sądu
Rejonowego w Jeleniej Górze w odpowiedzi na nasz wniosek przysłał jedynie pismo wymijające. Prezes
Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze dopuścił się bezczynności.
Zgodnie z wykładnią prawa zawartą w Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego (sygn. akt I OSK 285/11), prawo
złożenia tej skargi nie wymaga wyczerpania środków zaskarżenia, "Powyższe rozważania prowadzą więc do wniosku, że
skoro skarga na bezczynność w sprawie dostępu do informacji publicznej zmierza do jak najszybszego rozpatrzenia
wniosku, a ustawa nie stawia dodatkowych warunków do jej wniesienia, to może być ona wniesiona do sądu
administracyjnego bez wezwania do usunięcia naruszenia prawa. Stanowisko to zostało ugruntowane w orzecznictwie
sądów administracyjnych (por. postanowienie NSA z dnia 31 marca 2008 r., I OSK 262/08, wyrok NSA z 24 maja 2006 r., I
OSK 601/05, postanowienie NSA z 03 października 2007 r., I OSK 1382/07 oraz wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 lipca
2011 r., VIII SAB/Wa 18/11)".
Ponadto w Uchwale Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 listopada 2008 (sygn. akt I OPS 6/08) zawarta jest
następująca wykładnia stosowania prawa: „Przepis art. 161 § 1 pkt. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o
postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) ma zastosowanie także w przypadku, gdy
po wniesieniu skargi na bezczynność organu - w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt. 1-4a tej ustawy - organ wyda akt lub
dokona czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów
prawa, co do których pozostawał w bezczynności.” Zaś w tezie wyroku NSA z dnia 5 lipca 2012 (sygn. akt II OSK 1031/12)
zauważono: "O ile wydanie przez organ administracyjny na dzień orzekania przez Sąd żądanego rozstrzygnięcia sprawy
czyni z natury rzeczy niemożliwymi zobowiązanie organu do działania, o tyle nie zwalnia to Sądu z obowiązku zbadania, czy
w sprawie doszło do przewlekłego prowadzenia postępowania administracyjnego, a następnie oceny, czy miało ono miejsce
z rażącym naruszeniem prawa oraz rozważania, czy zachodzą podstawy do wymierzenia organowi grzywny (art. 149 par. 1 i
2 p.p.s.a.). Podjęcie przez organ czynności procesowych powoduje, iż ustaje stan ewentualnej bezczynności organu, co
uzasadnia umorzenie postępowania w zakresie skargi na bezczynność organu, ale nie stanowi podstawy do umorzenia
postępowania sądowego dotyczącego skargi strony na przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ".

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku, w wyroku z dnia 16 listopada 2007 r., sygn. akt. II SAB/Wa 68/07
zważył, co następuje:
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Oględziny to czynność procesowa polegająca na szczegółowej obserwacji, wykrywaniu i zabezpieczaniu
śladów kryminalistycznych miejsca, osoby, rzeczy lub zwłok, przeprowadzana przez człowieka za pomocą
zmysłów i z wykorzystaniem środków technicznych, w celu wyjaśnienia charakteru i okoliczności powstałego
zdarzenia oraz ustalenia jego sprawcy. http://pila.szkolapolicji.gov.pl/joomla/pojecie-ogledzin.html

„Pojęcie informacji publicznej ustawodawca określił w art. 1 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). W ich świetle informacją publiczną jest każda informacja o
sprawach publicznych, a w szczególności o sprawach wymienionych w art. 6 ustawy. Ponieważ sformułowania te nie są zbyt
jasne, należy przy ich wykładni kierować się art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym prawo do
informacji jest publicznym prawem obywatela, realizowanym na zasadach skonkretyzowanych w ustawie o dostępie do
informacji publicznej.
Uwzględniając wszystkie te aspekty, można zatem powiedzieć, że informacją publiczną będzie każda wiadomość
wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących
funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub
mieniem Skarbu Państwa.
Informacja publiczna dotyczy sfery faktów. Jest nią treść dokumentów wytworzonych przez organy władzy publicznej, treść
wystąpień, opinii i ocen przez nie dokonywanych, niezależnie do jakiego podmiotu są one kierowane i jakiej sprawy dotyczą.
Informację publiczną stanowi więc treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej i
dotyczących sfery jego działalności.
Art. 4 ust. 1 ustawy stanowi, że obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty
wykonujące zadania publiczne, w szczególności: organy władzy publicznej, organy samorządów gospodarczych i
zawodowych, podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa, podmioty reprezentujące
państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe
jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, podmioty reprezentujące inne osoby lub
jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym oraz osoby prawne, w
których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję
dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów”.

Za uzasadnione w związku z powyższym należy uznać zobowiązanie organu właściwego, do ukarania
funkcjonariusza winnego niezałatwienia sprawy w terminie, na podstawie art. 38 KPA.
Wnoszę jak w petitum, w tym o zasądzenie kosztów postępowania w sprawie.

Grzegorz Niedźwiecki złożył do Prezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze dnia 7 lipca 2016 r.
oświadczenie, w którym zrzekł się prawa do prywatności w sprawach dotyczących postępowań sądowo
prokuratorskich wokół sprawy II K 467/07 Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze oraz I C 1062/08 Sądu
Okręgowego w Jeleniej Górze.
Jeżeli Sąd skargowy zinterpretuje inaczej nasz wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 17
października 2016 r., to złożymy nowy wniosek o udostępnienie informacji publicznej wyartykułowany w
tej skardze.

W załączeniu:
1. Zrzeczenie się prawa do prywatności Grzegorza Niedźwieckiego z dnia 7 lipca 2016 r. w
sprawach sądowo prokuratorskich wokół II K 467/07 oraz I C 1062/08.
2. Ustalenie zdarzenia faktycznego przez Grzegorza Niedźwieckiego w dniu 8 marca 2007 r.

Redaktor Naczelny Ośrodka Informacji DiS

Grzegorz Niedźwiecki
*
Jelenia Góra, dnia 27 października 2016 r.
Grzegorz Niedźwiecki
Ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
II Wydział Cywilny Odwoławczy
II S 22/16 (I Co 441/16)

Grzegorz Niedźwiecki w Jeleniej Górze w załączeniu zwraca pismo z dnia 19 października 2016
r. wraz z dołączoną skargą o stwierdzenie przewlekłości postępowania w sprawie Sądu Rejonowego w
Jeleniej Górze o sygn. akt I Co 441/16, bowiem są to załączniki do tej skargi. Należy je dołączyć do
zarejestrowanej sprawy w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze pod sygn. II S 22/16, bądź zwrócić
korespondencję tam, skąd ją Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze otrzymał pismem z dnia
19.10.2016 r. sygn. A. 0231-30/31/2016, czyli do Prezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Andrzeja
Żuk. Ja nie byłem adresatem tej korespondencji. Proszę rozstrzygnąć to między sobą, który organ
władzy publicznej wykonuje wymienione tam zadania.
Jeżeli jeszcze raz na rozkaz Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, zwróci mi się pisma
procesowe, to złożę skargę na bezczynność.

Niezależnie od powyższego. Załączam do sprawy II S 22/16 dodatkowe pismo procesowe –
wyliczenie strat moralnych i materialnych poniesionych w wyniku nieetycznych postępowań
prowadzonych przez dziesięć lat przez sędziów jeleniogórskich.

Do wiadomości:
Minister Sprawiedliwości

*
Jelenia Góra, dnia 21 października 2016 r.

Demokracja i Sprawiedliwość

58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19
Tel./fax 0*75/6431774
Nr KRS 0000600596 REGON 363671575

Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Andrzej Żuk
Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Wojciech
Damaszko

Przedsądowe wezwanie do udzielania informacji publicznej
A.0231-30/31/2015
Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Andrzej Żuk jest nieuczciwy. Ja nie pytam jako dziennikarz
o zarzucany czyn, w rozumieniu kodeksu karnego, czyli zniesławienie (art. 212 § 2 k.k.), tylko o fakty, o
zdarzenie faktyczne, o zaistniały stan rzeczy.


Czy w sprawie karnej Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze II K 467/07 zostało ustalone
zdarzenie faktyczne, że Grzegorz Niedźwiecki w dniu 23 lutego 2007 r. zamieścił na stronie
internetowej http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/ artykuł „Nie kupujcie auta u Ligęzy”?



Jeżeli tak, to jaki dowód materialny o tym świadczy i czy był przedmiotem analizy?

Nie pytam o przemyślenia i o ocenę, o wykładnię prawa, o interpretację, nie wnoszę o wznowienie
postępowania, tylko pytam o sferę faktów, o dowody, o prawdę materialną. O fakt główny. Nie interesuje
mnie polemika (zeznania świadków), tylko dowody materialne, w oparciu o które zapadł wyrok karny w
dniu 6 maja 2008 r. Nie są to pytania retoryczne, ani teza. Wnoszę o udostępnienie informacji, które są
w zasobach organu, świadczące o ustaleniu zdarzenia faktycznego.
Wyrok w sprawie II K 467/07 nie daje na to odpowiedzi. Nie wiemy, czy ustalono zdarzenie faktyczne i
czy udowodniono winę Grzegorzowi Niedźwieckiemu. Ten wyrok można przyłożyć każdemu
mieszkańcowi Polski. Nie można mówić, że Grzegorz Niedźwiecki nie złożył wniosku o uzasadnienie i
sam jest sobie winien. Sędzia musi wiarygodnie legitymizować wszelkie wyroki. Czy o skazaniu ma
świadczyć domysł, domniemanie sędziego, czy fakt materialny fizycznego działania oskarżonego?
http://www.ies.krakow.pl/wydawnictwo/prokuratura/pdf/2015/04/2stachurski.pdf
http://absta.pl/agnieszka-pilch-kryteria-tosamoci-czynu.html
Nie można uciekać, że Grzegorz Niedźwiecki się nie odwołał i wyrok jest prawomocny więc należy go
wykonać. A jeśli jest to wyrok dowolny, umyślny, arbitralny? Czy Sędzia może wszystko? Czy mamy się
cieszyć, że nie ma dziś w Polsce wyroków kary śmierci? Mamy oczekiwać pomocy od innych
wyalienowanych funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania? Grzegorz Niedźwiecki
się nie odwołał od wyroku bez przyczyny, bo był teoretycznie banalny, usypiający. Poza tym na drugi
dzień po wyroku, musiał wyjechać do pracy w Niemczech. Złożył wniosek o wznowienie postępowania
karnego. Istnieje teoretycznie prawo do obrony na każdym etapie postępowania. Napisałem
teoretycznie, bo jeśli sędziowie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze poza rozprawą oddalą propter nova
fikcją ustaleń (o tym poniżej), to jak można mówić o uczciwości. Jeżeli koteryjni sędziowie Sądu
Apelacyjnego wyżej postawią nieznane domniemania sędziego Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
Jarosława Staszkiewicza od ekspertyzy biegłego sądowego w zakresie informatyki i technologii
internetowych BDW CONSULTING Mariusza Czarneckiego z dnia 13 kwietnia 2015 r., to gdzie tu jest
obiektywność, bezstronność, uczciwość i rzetelność.
Pozbawiono Grzegorza Niedźwieckiego nie tylko prawa do obrony, ale żelaznej zasady domniemania
niewinności. To na oskarżycielu ciąży ciężar dowodu i to on ma obowiązek zdarzenie, fakt i winę
udowodnić. Sędzia z kolei, ma obowiązek stosować pierwszeństwo zasady prawdy materialnej
(wcześniej kontradyktoryjności), a nie szukać z urzędu dowodów winy oskarżonego na rzecz
oskarżyciela prywatnego. Jak nie znalazł, to nie miał prawa skazać. Jeśli tak uczynił, to dokonał
oszustwa sądowego, poświadczył nieprawdę. A że poświadczył i manipulował, stronniczo postępował,
to świadczy fakt, że nie ustosunkował się do wniosku niesłusznie oskarżonego Grzegorza
Niedźwieckiego o umorzenie postępowania na podstawie art. 17 § 1 pkt. 1) k.p.k. (vide protokół RG z
dnia 15 października 2017 r.). Zadajcie pytanie sędziemu czemu zmielił protokół ostatniej rozprawy
głównej i po latach umieścił w aktach tylko skrót protokołu, bez ujęcia ostatniego słowa stron.
Oczywiście znam odpowiedź. Jest niezawisły.
*
A-006.1-71/16

Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Wojciech Damaszko jest nieuczciwy. Ja nie pytam gdzie
pan Prezes sobie dom wybudował i ile ma kochanek, tylko pytam o fakty w sprawie I C 1062/08. Nie
polemizuję z zapadłym rozstrzygnięciem dnia 3 września 2008 r., tylko oczekuję udzielenia konkretnej
informacji, która znajduje się w posiadaniu szefa Sądu i która jest wykorzystywana przez organ do
realizowania powierzonych mu zadań. Pytam Prezesa w kontekście zaistniałych zdarzeń o konkretne
informacje i dowody:















Czy w sprawie cywilnej Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze I C 1062/08 zostało ustalone
zdarzenie faktyczne, że Grzegorz Niedźwiecki w dniu 23 lutego 2007 r. zamieścił na stronie
internetowej http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/ artykuł „Nie kupujcie auta u Ligęzy”?
Jeżeli tak, to jaki dowód materialny o tym świadczy i czy był przedmiotem analizy?
Czy w sprawie cywilnej Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze I C 1062/08 zostało ustalone
zdarzenie faktyczne, że Grzegorz Niedźwiecki w bliżej nieokreślonym czasie zamieścił na
stronie internetowej WWW.jelonka.com artykuł „Nie kupujcie auta u Ligęzy”?
Jeżeli tak, to jaki dowód materialny o tym świadczy i czy był przedmiotem analizy?
Czy wydawcy i administratorzy strony internetowej WWW.jelonka.com byli pozywani jako
oskarżeni o naruszenie dóbr osobistych Firmy Motoryzacyjnej „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej
Górze w sprawie I C 1062/08 lub jako świadkowie?
Na jakiej podstawie (proszę o dokument) Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Junona
Gajewska wydała wyrok cywilny I C 1062/08 odbiegający od „ustaleń” wyroku karnego II K
467/07?
W oparciu o co Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Junona Gajewska wydała wyrok
cywilny I C 1062/08 bez podstawy prawnej?
Na jakich zbiorach zasad Sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Junona Gajewska wydała
wyrok cywilny I C 1062/08 zaocznie, przy drzwiach zamkniętych, nie wtajemniczając
oskarżonego Grzegorza Niedźwieckiego w przedmiot sprawy?
Czy w punkcie I. wyroku z dnia 3 września 2008 r., sygn. akt I C 1062/08, jest ujęte, że
zobowiązanie pozwanego Grzegorza Niedźwieckiego do zamieszczenia w mediach przeprosin
jest czynnością niezastępowalną?

Nie są to pytania retoryczne, ani tezy. Nie chodzi mi o wykładnię prawa, tylko o informację konkretną w
przedmiocie sprawy, którą rozpatrywał Sąd Okręgowy. Wyrok cywilny SO z dnia 3 września 2008 r.,
sygn. akt I C 1062/08 nie ma podstawy prawnej, ale wiadomym jest, że zapadł w oparciu o wyrok karny
SR z dnia 6 maja 2008 r., sygn. akt II K 467/07. Domniemać można, że chodzi o art. 11 k.p.c. Wyrok
prawomocny i skazujący wydany w karnym ma moc wiążącą (prejudycjalną) w postępowaniu cywilnym.
Inne, tzw. uboczne ustalenia faktyczne zawarte w uzasadnieniu wyroku karnego nie są dla sądu
wiążące. Wpływ postępowania karnego na postępowanie cywilne może być również ograniczony do
sytuacji stanowiących podstawę wznowienia postępowania cywilnego z przyczyn restytucyjnych (art.
403 § 2 k.p.c.). Istota związania sądu cywilnego prawomocnym wyrokiem karnym skazującym polega
na niedopuszczalności dokonywania przez sąd odmiennych ustaleń niż dokonane w wyroku karnym.
Wyrok cywilny z dnia 3 września 2008 r. w sprawie I C 1062/08 zapadł na zasadzie tak zwanej fikcji
doręczeń. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze ma taką wiedzę (IV Uo 10/10), że w trakcie procesu
Grzegorz Niedźwiecki przebywał w miejscowości Vlotho w Niemczech, gdzie wykonywał legalną pracę,

nie spodziewając się żadnego postępowania (tu jest odpowiedź, dlaczego zmielono ostatni protokół
rozprawy głównej II K 467/07, gdzie oskarżyciel zapewniał, że nie będzie rościł żadnych nawiązek).
Grzegorz Niedźwiecki nie mógł składać apelacji od wyroku I C 1062/08 skoro dowiedział się o nim już
dawno po uprawomocnieniu, dopiero po dwóch latach.


Czy te dwa oczywiste fakty, że wyrok cywilny I C 1062/08 wykraczał poza ramy wyroku
karnego II K 467/07 i że zapadł bez wiedzy oraz świadomości oskarżonego, bez
możliwości czynnego uczestniczenia w procesie, nie są podstawą do wznowienia
postępowania cywilnego z urzędu lub na wniosek niesłusznie skazanego?

Szanowni panowie Prezesi. Sędzia jest funkcjonariuszem publicznym. Jest reprezentantem narodu i ma
mu służyć. Ma być krystalicznie czysty i wiarygodny. Obowiązuje go zbiór zasad etyki zawodowej oraz
kierowanie się godnością i uczciwością. Jak to jest? Zwołujecie Nadzwyczajne Kongresy Sędziów
Polskich w obronie demokracji, a stosujecie dyktat i tumiwisizm. Nie możecie traktować zwykłych ludzi
jak równorzędnych partnerów w rozgrywkach prawnych. Grać z nimi w szachy proceduralne. Szary
obywatel nie ma aplikacji i nie każdego stać na adwokata. Gdyby w Polsce nie obowiązywała
sumienność, sprawiedliwość, bezstronność, godność, uczciwość i rzetelność, i gdyby dominowała
wyższość prawa formalnego nad prawem materialnym, to byłaby fikcja prawa. Byłaby walka Dawida z
Goliatem. Gdyby wystarczyło wydać wyrok skazujący i poczekać, aż się uprawomocni po pierwszej
instancji, nie dając żadnej szansy do wzruszenia niezasadnego wyroku, to mielibyśmy za mało więzień
w Polsce. Gdyby nie było realnego nadzoru nad sędziami, odpowiedzialności za błędy, to mielibyśmy
zamordyzm (który zresztą mamy). Gdyby sędzia nie musiał w ogóle legitymizować wyroków i nie
podlegał realnej kontroli, to mógłby wybiórczo skazywać wszystkich. Hurtowo dla zasady. Statystycznie
spory procent by niedopełnił formalności odwoławczych i musiałby zapłacić. Jaką mamy gwarancję, że
to nie jest państwo w państwie, skoro powszechność jest tylko na papierze. Dlaczego sędziowie burzą
się przed upublicznianiem zeznań majątkowych. Może boją się że wyjdzie na jaw, że traktują ludzi jak
niewolników, żeby sobie wille budować? Macie okazję to zdementować.
Sąd jest publiczny, powszechny. Ja nie oczekuję od panów Prezesów polemiki, dialogu na temat
wątpliwości. Proszę te moje żale i oceny potraktować tylko jako dodatek do wniosku o udzielenie
informacji publicznej. Nie oczekuję takiego samego elaboratu i wykładni prawa. Żądam udzielenia tylko
odpowiedzi na wskazane wyżej konkretne pytania. Żądam udzielenia prostych informacji, czy można
skazać na domniemaniach, czy też za ustalony fakt zdarzenia przestępnego i udowodnienie winy
oskarżonemu w tym zdarzeniu? Proszę udowodnić, że nie obowiązują w Polsce standardy stalinowskie.
Ja nie zadaję te pytania w swoim imieniu. „Moja” sprawa jest tylko przykładem, na którym można się
konkretnie oprzeć. Ja zadaję te pytania jako dziennikarz, jako członek wspólnoty, jako czynnik
społeczny, prezes organizacji walczącej o prawa człowieka. Zadaję te pytania dla dobra ogółu. Mnie
możecie zabić jak Karl Fritzsch Maksymiliana Marie Kolbe. Chcę jednak przed śmiercią się dowiedzieć
na tym przykładzie gdzie się zaczynają, a gdzie kończą prawa człowieka w Polsce. Proszę
społeczeństwu odpowiedzieć:


Czym się różnił wyrok Marii Gurowskiej Sand na generale Auguście Emilu Fieldorfie od
wyroku Jarosława Staszkiewicza na Grzegorzu Niedźwieckim?

Nie chodzi tu o skalę wyroku tylko o zasadność. Czy można wydać w Polsce wyrok skazujący bez
przyczyny? Jeżeli nie, to żądam wykazania faktu głównego zasadności skazania mnie w dniu 6 maja
2008 r. Są to informacje publiczne, bo ja nie mam nic do ukrycia. Panowie Prezesi społeczeństwu
pomogą, bo są autorytetami sprawiedliwości. Jeżeli nie, to będzie ciążył na nich jednak zarzut
współudziału w przestępstwach stalinowskich.
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/wymiar-niesprawiedliwosci/
Prezes Demokracji i Sprawiedliwość
Dziennikarz Ośrodka Informacji DiS
Grzegorz Ni(l)edźwiecki

Ps.
Załączam przypis dialogu jaki prowadzę z innymi instytucjami. Będę was dręczył i szkolił się tak
długo, aż zaczniecie mówić ludzkim głosem. Aż nabierzecie pokory i wyjaśnicie to.
„Piszą Państwo, że informacja publiczna może odnosić się jedynie do określonych faktów, a w
konsekwencji wnioskiem może być objęte pytanie o stan określonych zjawisk na dzień udzielenia
odpowiedzi. Twierdzenie, że informacją publiczną nie może być żądanie informacji o powszechnie
obowiązującym prawie jest zdaniem nielogicznym, wykluczającym się. Skoro powszechnie
obowiązującym prawie, to publicznym, a nie tajnym.
Zapytanie publiczne o treści „Czy można wydać wyrok skazujący bez ustalenia zdarzenia
faktycznego, w związku z którym rzekomo dopuszczono się zarzucanego czynu przestępnego?
Czy można wydać w Polsce wyrok skazujący bez przyczyny?” – stanowi informację publiczną.
My nie oczekujemy wykładni prawa, tylko konkretnego przepisu powszechnie obowiązującego prawa,
stwierdzającego fakt. Na to zapytanie publiczne jest prosta odpowiedź. Prawda lub fałsz. Akceptacja lub
zaprzeczenie. Żądamy udzielenia informacji jaki przepis obowiązującego prawa stanowi o możliwości
skazania za NIC.
Jako dziennikarz mam prawo otrzymać jasną odpowiedź od organów ścigania, czy można wydać wyrok
skazujący w Polsce za kradzież samochodu nissan Note o nr rejestracyjnym DJ57825 z garażu przy ul.
Działkowicza 19 w Jeleniej Górze, gdy policja ustali, że samochód nissan Note o numerze
rejestracyjnym DJ57825 stoi w garażu przy ul. Działkowicza 19 w Jeleniej Górze?
Czy można wydać wyrok skazujący w Polsce za kradzież samochodu nissan Note o nr rejestracyjnym
DJ57825 z garażu przy ul. Działkowicza 19 w Jeleniej Górze, gdy policja nie ustali takiego zdarzenia?
Ustalenie sprawcy to wtórny etap. Istotą jest fundament, przyczyna, zdarzenie faktyczne. Rzeczywisty
stan rzeczy. Fakt główny. Warunek pierwotny.

TAK lub NIE.
Obywatele w demokratycznym państwie prawa urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości
społecznej mają prawo pytać i mają prawo wiedzieć. Otrzymać konkretną informację publiczną będącą
w zasobach organów państwa.
Dla rozjaśnienie przesyłam kopię pisma z prokuratury w Krakowie warunkującą ewentualne podjęcie
dochodzenia w sprawie przestępstwa dopiero po określeniu przez zawiadamiającego czasu, miejsca
jego popełnienia, osób podejrzanych oraz wskazania dowodów w sprawie. Czyli żeby w ogóle ustalić
zdarzenie faktyczne, to trzeba najpierw podać informacje identyfikujące zdarzenie. Pytanie jest krótkie,
czy można wnieść akt oskarżenia i ewentualnie wydać wyrok skazujący, jeżeli nie dokona się w ogóle
ustaleń zdarzenia faktycznego?
Prezes Demokracji i Sprawiedliwość
Dziennikarz Ośrodka Informacji DiS
Grzegorz Niedźwiecki, 58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19

*
Jelenia Góra, dnia 19 października 2016 r.
Grzegorz Niedźwiecki
Ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
za pośrednictwem
Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze
Dotyczy: I Co 441/16
(II S 14/16)

W ślad za skargą na przewlekłość postępowania I Co 441/16
Pan Piotr Gregier nie ma prawa zwracać mi pism procesowych. Ja nie wysłałem poczty do
Kargula czy Pawlaka z Dziwiszowa, tylko złożyłem pozew do organu państwowego. Sędzia jest
funkcjonariuszem publicznym, którego obowiązują pewne normy i zasady. Ma być wzorem etyki i

sprawiedliwości. Ma być dobry i uczynny. Ma konkretne prawa i obowiązki. Jestem dziwnym trafem
stroną postępowań sądowych. Jeżeli składam na biuro podawcze skargi, wnioski, zażalenia, odwołania,
apelacje, czy pozwy sądowe, to należy je rozpatrzyć. Jeżeli są źle skonstruowane, to obowiązkiem
sędziego jest pouczyć podmiot i ewentualnie wezwać do uzupełnienia jakichś braków. Zwrócenie
obywatelowi, pokrzywdzonemu, pism procesowych jest niedopuszczalne w demokratycznym państwie
prawa urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Jest to delikatnie mówiąc
nieeleganckie. Skarga z dnia 15 września 2016 r. nie była kontynuacją sprawy II S 14/16, tylko nową
skargą na przewlekłość postępowania I Co 441/16. Obowiązkiem sędziego Sądu Okręgowego było
przesłać ją według właściwości do Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze i nadanie jaj biegu. Te pisma
mają być w aktach sprawy, bez względu na to jaką mają wartość. Sędzia może różnie je ocenić, ale nie
może ich wyrzucić. Mają być w aktach, żeby Sąd nie mówił na jakimś etapie postępowania, że to nie
miało miejsca, że o czymś nie wiedział. Sędzia ma służyć pomocą, a nie traktować ludzi jak przedmioty,
które można wyrzucić. W dniu 17 października złożyłem spełniającą wymogi formalne skargę na
przewlekłość postępowania I Co 441/16 i te dokumenty, proszę potraktować jako załączniki do niej.
Odsyłając mi je z powrotem, Przewodniczący Wydziału II Cywilnego Odwoławczego Piotr Gregier,
wydłuża tylko przewlekłość postępowania egzekucyjnego. To jest ze stratą moralną dla
pokrzywdzonego i finansową dla Skarbu Państwa. Proszę być tak uprzejmym i prowadzić ludzką
komunikację z pokrzywdzonym oraz bardziej legitymizować swoje decyzje.
W załączeniu:



Skarga na przewlekłość postępowania I Co 441/16 z dnia 17 października 2016 r.
Karty ponumerowane od 1 do 8.

*

Jelenia Góra, dnia 17 października 2016 r.

Demokracja i Sprawiedliwość

Nr KRS 0000600596 REGON 363671575

Jerzy Sawicki
Ul. Młyńska 4/3
58-570 Jelenia Góra

Andrzej Żuk

Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

Zapytanie publiczne
W związku z zainteresowaniem opinii publicznej rzetelnością funkcjonariuszy publicznych wymiaru
sprawiedliwości w stosunku do kontrowersyjnej sprawy Grzegorza Niedźwieckiego, zgodnie z ustawą z dnia 6
września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112 poz. 1198) oraz art. 1 Powszechnej
deklaracji praw człowieka zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania. W
demokratycznym państwie prawa musi być jasność sytuacji, aby nie było podejrzeń, że podejmuje się arbitralne
decyzje. Sąd to organ władzy publicznej, dlatego prawo członków wspólnoty do informacji o jego działalności jest
kwestią bezdyskusyjną. Prawo do informacji o działalności sądów, sędziów jest prawem każdego obywatela.
Wynika to z art. 61 Konstytucji RP, który zagwarantował prawo do wiedzy o funkcjonowaniu państwa, nie
pomijając sądów i trybunałów. Sędzia to funkcjonariusz publiczny, który powinien służyć społeczeństwu i
kierować się zasadą godności i uczciwości. Powinien być autorytetem, ale powinien też podlegać kontroli
społecznej i być ocenialnym. Społeczeństwo ma prawo do wiedzy i świadomości. Proszę nam zatem
merytorycznie, ludzkim językiem odpowiedzieć na konkretnie postawione pytania:




Czy w sprawie karnej Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze II K 467/07 zostało ustalone zdarzenie
faktyczne, że Grzegorz Niedźwiecki w dniu 23 lutego 2007 r. zamieścił na stronie internetowej
http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/ artykuł „Nie kupujcie auta u Ligęzy”?
Jeżeli tak, to jaki dowód materialny o tym świadczy i czy był przedmiotem analizy?

Mamy prawo pytać, mamy prawo wiedzieć (art. 23 ustawy). Grzegorz Niedźwiecki zrzekł się prawa do
prywatności.
Dziennikarz Ośrodka Informacji DiS

Jerzy Sawicki

*
Jelenia Góra, 17 października 2016 r.

Sąd Okręgowy
w Jeleniej Górze
za pośrednictwem

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze

______________________________________________________

Dotyczy: Sygnatura Akt Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze I Co 441/16
Skarżący - Dłużnik:
Grzegorz Niedźwiecki
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

SKARGA
na przewlekłość postępowania przed Sądem Rejonowym w Jeleniej Górze
w sprawie sygn. akt I Co 441/16
______________________________________________________________
Na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 3 punkt 7 Ustawy z dn. 17 czerwca 2004 o skardze na naruszenie
prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki uprzejmie
wnoszę o stwierdzenie, że:
5) w postępowaniu sygn. I Co 441/16 przed Sądem Rejonowym w Jeleniej Górze doszło do
przewlekłości postępowania,
6) zasądzenie od Skarbu Państwa na rzecz skarżącego kwoty 20.000,- PLN /słownie:
dwadzieścia tysięcy złotych/ na podstawie art. 12 ust. 4 w/w ustawy.,
7) zasądzenie od Skarbu Państwa kosztów tego postępowania,
8) zakończenie postępowania egzekucyjnego poprzez jego umorzenie.
Jednocześnie wnoszę o zwolnienie z wszelkich kosztów sądowych wiążących się z niniejszą skargą i
zastępstwa procesowego z uwagi na tragiczną sytuację finansową skarżącego. Jestem osobą
bezrobotną, bez prawa do zasiłku.

Uzasadnienie
Postępowanie egzekucyjne podczas którego nastąpiła przewlekłość jest konsekwencją zaocznego wyroku
cywilnego z dnia 3.09.2008 roku sygn. I C 1062/08 zapadłego przed Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze pod
nieobecność pozwanego, w okolicznościach tzw. fikcji doręczeń.

Pozwany został zobowiązany do publikacji przeprosin wierzyciela - Firmy Motoryzacyjnej „Ligęza” Sp. z o.o. w
Jeleniej Górze w tygodnikach „Nowiny Jeleniogórskie” i „Jelonka.com” oraz na stronie internetowej
www.jelonka.com z powodu rzekomego zamieszczenia na dwóch stronach internetowych nieprawdziwych
informacji dotyczących powoda. Nie bez znaczenia jest fakt, iż nie jest to zgodne z zakresem wyroku karnego, z
„ustaleniami” wyroku z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie II K 467/07 (art. 11 k.p.c.).

Pozwany przeprosin nie zamieścił, gdyż nigdy inkryminowanych informacji nigdzie nie zamieszczał. Sąd nie
ustalił zdarzenia faktycznego.

Na podstawie wyroku sygn. I C 1062/08 zostało na wniosek powoda wszczęte przeciwko pozwanemu
postępowanie egzekucyjne. Toczy się ono obecnie przed Sądem Rejonowym w Jeleniej Górze pod sygn. I Co
441/16. Poprzednio – na wcześniejsze wnioski wierzyciela – egzekucja toczyła się pod sygn. I Co 3259/08 i
została umorzona postanowieniem z dnia 4.08.2015 r.

Wniosek, który jest obecnie zarejestrowany pod sygn. I Co 441/16, został złożony przez wierzyciela w dniu 26
listopada 2015 r. Dotyczył ponownego wezwania dłużnika do wykonania czynności i był złożony przez wierzyciela
pod sygnaturą I Co 3259/08. Został zarejestrowany pierwotnie pod sygnaturą I Co 3752/15, co jest uwidocznione
w aktach sprawy.

Dowód: pierwsza strona wniosku wierzyciela z dnia 26.11.2015 r.

Dopiero w późniejszym okresie (dokładnie w dniu 22.02.2016 r.) wprowadzono nową sygnaturę I Co 441/16.
Stało się to dopiero wówczas, gdy wierzyciel pismem z dnia 25.01.2016 r. odpowiedział na wezwanie Sądu z dnia
18.01.2016 r.

W dniu 24.03.2016 r. zostałem zobowiązany przez Sąd do złożenia odpowiedzi na wniosek wierzyciela z dnia
26.11.2016 r. i przedstawienia swoich racji.

Dowód: wezwanie Sądu pod nową sygnaturą I Co 441/16.

Na wezwanie Sądu odpowiedziałem terminowo w dniu 4.04.2016 r.

W dniu 28.08.2016 r. uzupełniłem stanowisko w sprawie sygn. I Co 441/16, dając szansę wierzycielowi
definitywnego zakończenia tej sprawy w trybie art. 1049 k.p.c.

Do tej pory brak jest postanowienia Sądu w sprawie wniosku złożonego przez wierzyciela i moich odpowiedzi na
ten wniosek.

Jako dłużnik znajduję się ciągle w nieuzasadnionym stanie niepewności co do swojej sytuacji prawnej i
życiowej, a nadto doznaję drastycznych skutków zdrowotnych, majątkowych i osobistych braku
rozstrzygnięcia oraz nowych zagrożeń karnych, chociaż to nie ja ponoszę winę za kryzys

komunikacyjny i legitymizacyjny. Rzutuje to też w sposób oczywisty na poczucie krzywdy moralnej, czy
też tzw. „szkody niepieniężnej” u mnie jako osoby skarżącej.
Z uwagi na powyższe skarga jest uzasadniona.
Należy też mieć na uwadze następujące okoliczności:

Całe postępowanie egzekucyjne trwa już 8 lat. Pierwszy wniosek wierzyciela, złożony w dniu 13.11.2008 r. był
rozpatrywany w ośmiu etapach aż do 4.08.2015 r.

Sąd procedował przewlekle, gdyż – o czym dłużnik nie będący prawnikiem i nie posiadający pełnomocnika
dowiedział się niedawno – błędnie przyjął, iż egzekucja dotyczy czynności niezastępowalnej, do której można
przymuszać dłużnika wyłącznie na podstawie art. 1050 k.p.c., gdy tymczasem zgodnie z Uchwałą SN sygn. akt III
CZP 23/06: „Obowiązek usunięcia skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika
oświadczenia odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c.”.

Procedując na podstawie art. 1050 k.p.c. orzeczono wobec dłużnika łącznie 27.100 zł grzywien, które zamieniono
na 180 dni aresztu. Z uwagi na nieuiszczenie przez wierzyciela zaliczek na realizację aresztu, nie został on
wykonany. W nawiązaniu do powyższego Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze postanowieniem z dnia 4.08.2015 r.
po ósmym wniosku wierzyciela wykraczającym poza ramy dopuszczalności postępowanie umorzył.

Wierzyciel jednakże – jak wyżej podano – złożył w dniu 26.11.2015 r. nowy wniosek o ponowne wezwanie
dłużnika do wykonania czynności.

Jeśli Sąd będzie nadal procedował na podstawie art. 1050 k.p.c. zamiast udzielić wierzycielowi umocowania do
wykonania czynności na koszt dłużnika lub umorzyć sprawę na podstawie art. 5 k.c., to sprawa chyba do śmierci
którejś ze stron się nie zakończy.

Poprzednio nakładano na dłużnika horrendalne i niewykonalne grzywny (łącznie 27.100 zł), które zamienione
zostały – jak wyżej wspomniano - na 180 dni aresztu.

Dłużnik został poddany rażąco niewspółmiernym i trwającym około 8 lat działaniom przymuszającym, nie tylko
niezgodnym z w/w Uchwałą SN, ale i nie pozostającym w żadnej proporcjonalnej relacji do kosztu ogłoszeń z
żądanymi przeprosinami. Na dzisiaj koszty te wynoszą niespełna 500 zł wg aktualnych cenników, tj.:




Przeprosiny na stronie internetowej http://www.jelonka.com/ (tekst sponsorowany) – 220 zł netto.
Przeprosiny w tygodniku „Jelonka.com” jeden moduł (rozmiar wizytówki) – 60 zł netto.
Razem – 344,40 zł brutto.



Przeprosiny w tygodniku „Nowiny Jeleniogórskie” jeden moduł ( 4 x 10 cm) – 137,76 zł brutto.

Ogółem – 482,16 zł brutto.
.
Podstawą stwierdzenia przewlekłości może być nie tylko przedłużenie postępowania wynikające z opieszałości
sądu, lecz także z podjęcia oczywiście błędnych decyzji procesowych i wywołanej tym zwłoki. Przez analogię
można wskazać na przewlekłość postępowania (por. postanowienie SN z dnia 29 listopada 2004 r., III SPP
48/04, OSNP 2005, nr 5, poz. 75), w którym podstawą do stwierdzenia przewlekłości było niezasadne uchylenie
wyroku i jego przekazanie do ponownego rozpoznania.

Wierzyciel do dzisiaj nie uzyskał zasądzonej mu satysfakcji w postaci przeprosin, która przecież może mieć
znaczenie tylko wtedy, gdy zostanie wykonana jak najszybciej, a dłużnik był represjonowany przez 8 lat poprzez
zasądzanie bardzo wysokich grzywien i półrocznego aresztu, całkowicie nieadekwatnych do skali domniemanego
naruszenia dóbr osobistych wierzyciela przez dłużnika.

Błędne zastosowanie art. 1050 k.p.c. zamiast artykułu 1049 k.p.c. rodzi nadal trwającą przewlekłość
postępowania egzekucyjnego, gdyż wierzyciel nadal żąda „zastosowania środków w celu wyegzekwowania
obowiązku nałożonego na dłużnika prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, sygn. akt I C
1062/08” (wniosek z 26.11.2015 r.), pomimo umorzenia sprawy I Co 3259/08 postanowieniem sądu z dnia
4.08.2015 r. W postanowieniu tym stwierdzono, iż „dalsze wydawanie postanowień w przedmiocie zastosowania
środków przymusu do wykonania wyroku zaocznego Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 3 września 2008
r. jest niedopuszczalne”, a jednak nadano bieg wnioskowi wierzyciela z 26.11.2015 r. o „zastosowanie środków”.

Przy takim procedowaniu Sądu postępowanie egzekucyjne może trwać do śmierci dłużnika pomimo jego
absurdalności, gdyż, gdyby nawet założyć, że naruszenie dóbr osobistych wierzyciela faktycznie nastąpiło i to z
winy dłużnika, co on kwestionuje, to już nikt z opinii publicznej o domniemanym zdarzeniu z 23 lutego 2007 roku
nie może pamiętać. Żądanie przeprosin w tym stanie rzeczy jest rażącym naruszeniem artykułu 5 k.c. i raczej
służy do dalszego dręczenia i represjonowania dłużnika, aniżeli do egzekucji praw wierzyciela.

Z wyżej wymienionych powodów, wnoszę o orzeczenie jak w petitum skargi.

Grzegorz Niedźwiecki
*

Jelenia Góra, dnia 12 października 2016 r.
Grzegorz Niedźwiecki
ul. Działkowicza 19

58-506 Jelenia Góra

Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze
II Wydział Cywilny Odwoławczy

W odpowiedzi na korespondencję sygn. akt II S 14/16

Zwrot pisma skarżącego z dnia 15 września 2016 r. jest niezasadny. Po pierwsze skarga na
przewlekłość postępowania I Co 441/16 z zarzutami do Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
skierowana była do organu wyższej instancji i sędzia Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze nie miał
prawa orzekać poniekąd w swojej sprawie. Po drugie, nie ma tu zastosowania art. 207 § 7 k.p.c. Na
wezwanie Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze I Wydział Cywilny z dnia 03-10-2016 r. udzieliłem
merytorycznej, wyczerpującej odpowiedzi w dniu 7 października 2016 r. o godz. 9.00 wraz z
załączonym oświadczeniem o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Wydanie
na posiedzeniu niejawnym zarządzenia o zwrocie skargi jest niezasadne. Nie będę mówił jakich
naruszeń prawa się tu dopuszczono, żeby nie odwracać uwagi od meritum. Jest to w każdym bądź razie
nieelegancka komunikacja i zerowa legitymizacja decyzji. Skarga na przewlekłość nie jest identyczną
skargą z dnia 21 lipca 2016 r. na przewlekłość postępowania w sprawie sygn. akt I Co 441/16 (I Co
3259/08), tylko na przewlekłość postępowania I Co 441/16. Przewlekłość trwa jedenaście miesięcy i
żądam wszczęcia postępowania i nie zwracania mi jej. Proszę zwrócić się do Sądu Rejonowego w
Jeleniej Górze o zajęcie stanowiska.

W załączeniu: niezasadnie zwrócona skarga

Otrzymują:



Adresat
Minister Sprawiedliwości
*

Jelenia Góra, dnia 12 października 2016 r.
Demokracja i Sprawiedliwość

58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19
Tel./fax 0*75/6431774
Nr KRS 0000600596 REGON 363671575

Adam Kurzydło
Prokurator Rejonowy
Jeleniej Górze

w

Zapytanie publiczne
W związku z zainteresowaniem opinii publicznej prawami i obowiązkami funkcjonariuszy publicznych
wymiaru sprawiedliwości w stosunku do obywateli oraz kryteriami wydawania wyroków skazujących,
zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2001 nr 112
poz. 1198) oraz art. 1 Powszechnej deklaracji praw człowieka zwracamy się z prośbą o udzielenie
odpowiedzi na poniższe pytania. W demokratycznym państwie prawa musi być jasność sytuacji, aby nie
było podejrzeń, że podejmuje się arbitralne decyzje. Sąd to organ władzy publicznej, dlatego prawo
członków wspólnoty do informacji o jego działalności jest kwestią bezdyskusyjną. Prawo do informacji o
działalności sądów, sędziów jest prawem każdego obywatela. Wynika to z art. 61 Konstytucji RP, który
zagwarantował prawo do wiedzy o funkcjonowaniu państwa, nie pomijając sądów i trybunałów. Sędzia
to funkcjonariusz publiczny, który powinien służyć społeczeństwu i kierować się zasadą godności i
uczciwości. Powinien być autorytetem, ale powinien też podlegać kontroli społecznej i być ocenialnym.
Społeczeństwo ma prawo do wiedzy i świadomości. Proszę nam zatem merytorycznie, ludzkim
językiem odpowiedzieć na konkretnie postawione pytania:
Czy można wydać wyrok skazujący bez ustalenia zdarzenia faktycznego, w związku z którym
rzekomo dopuszczono się zarzucanego czynu przestępnego?
Innymi słowy – czy można wydać w Polsce wyrok skazujący bez przyczyny?
Prezes stowarzyszenia i dziennikarz obywatelski
Ośrodka Informacji Demokracja i Sprawiedliwość
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SĄD REJONOWY W JELENIEJ GÓRZE
I Wydział Cywilny
______________________________
Dotyczy: I Co 441/16 (poprzednio I Co 3259/08)

UZUPEŁNIENIE STANOWISKA Z DNIA 4 KWIETNIA 2016 R.
w odpowiedzi na wezwanie Sądu z dnia 24.03.2016
o ustosunkowanie się dłużnika do wniosku wierzyciela z 26.11.2016 r.
w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze
z dnia 3.09.2008 r. sygn. akt I C 1062/08

wraz z wnioskiem o umorzenie postępowania egzekucyjnego
W uzupełnieniu stanowiska z dnia 4.04.2016 r. uprzejmie podnoszę:
Wierzyciel we wniosku złożonym w dniu 26.11.2016 r. bezpodstawnie wnosi o „zastosowanie środków
w celu wyegzekwowania obowiązku nałożonego na dłużnika prawomocnym wyrokiem Sądu
Okręgowego w Jeleniej Górze z dnia 3.09.2008 r. sygn. I C 1062/08”.

Z niejasnej - wyżej zacytowanej - treści wniosku domniemywać można, że wierzyciel domaga się
ponownego stosowania środków przymuszających dłużnika (grzywna, areszt) do zamieszczenia na
stronie internetowej http://www.jelonka.com oraz w „Nowiny Jeleniogórskie” i tygodniku „Jelonka.com”
przeprosin o treści określonej w wyroku sygn. akt I C 1062/08.
W okresie 2008 - 2015 w związku z wnioskiem wierzyciela z dnia 13.11.2008 r. toczyło się już
postępowanie przymuszające dłużnika sygn. akt I Co 3259/08 na podstawie art. 1050 k.p.c. Orzeczono
wobec dłużnika łącznie 27.100 zł grzywien, które zamieniono na 180 dni aresztu.
Z uwagi na nieuiszczenie przez wierzyciela zaliczek na realizację aresztu, nie został on wykonany. W
nawiązaniu do powyższego Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze postanowieniem z dnia 4.08.2015 r.
postępowanie umorzył.
Dłużnik – który nie jest prawnikiem ani nie posiada pełnomocnika w niniejszej sprawie – około miesiąc
temu przypadkowo dowiedział się, iż zgodnie z uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 28.06.2006 r. sygn.
III CZP 23/06 postępowanie egzekucyjne w niniejszej sprawie powinno toczyć się na podstawie art.
1049 k.p.c., a nie art. 1050 k.p.c.
Sąd Najwyższy w przywoływanej Uchwale jednoznacznie stwierdził, że: „Obowiązek usunięcia
skutków naruszenia dóbr osobistych, polegający na złożeniu przez dłużnika oświadczenia
odpowiedniej treści w formie ogłoszenia, podlega egzekucji na podstawie art. 1049 k.p.c.”.
W uzasadnieniu Uchwały podano m.in., że:


Przyjęty w kodeksie postępowania cywilnego - przetransponowany z kodeksu postępowania
cywilnego z 1930 r., a wcześniej z prawa niemieckiego - model egzekucji świadczeń
niepieniężnych, oparty na przymuszaniu dłużnika do spełniania nakazanego świadczenia przez
nakładanie grzywien (art. 1050 i nast. k.p.c.), uważany jest powszechnie za najmniej
efektywny spośród rozwiązań stosowanych w innych państwach europejskich.



Należy krytycznie podejść do dominującego dotychczas - choć nie bez wyjątków poglądu, że egzekucja orzeczonego wyrokiem obowiązku dłużnika usunięcia
skutków naruszenia dóbr osobistych wierzyciela, polegającego na opublikowaniu
odpowiedniej treści oświadczenia (przeprosin lub ubolewania), toczy się - jako
czynność tzw. niezastępowalna - na podstawie art. 1050 k.p.c.



Z punktu widzenia prawnego istotą przeprosin (wyrażenia ubolewania) jest w omawianym wypadku
przede wszystkim skorygowanie obrazu osoby dotkniętej naruszeniem dobra osobistego najczęściej czci lub dobrego imienia - w oczach opinii publicznej lub innych osób. Głównym celem
osoby dotkniętej naruszeniem nie jest wywołanie u naruszyciela odruchów ekspiacji, lecz to, aby
informacja o korzystnym dla niej wyroku dotarła do jak
najszerszego kręgu osób, które - na podstawie zachowań dłużnika uznanych przez
sąd za naruszające dobra osobiste - mogły ukształtować sobie fałszywy wizerunek
pokrzywdzonego.



O tym, że akt przeproszenia (ubolewania) odrywa się od emocji i uczuć
dłużnika świadczy również fakt, że sam tekst - słowa, których ma użyć dłużnik -

jest narzucany przez sąd w sentencji orzeczenia. Oczekiwanie, że zmuszenie
naruszyciela, pod rygorem egzekucji, do odpowiedniego zachowania wywoła w nim
pozytywną reakcję afektywną jest bezzasadne.


Jeżeli dłużnik, pod groźbą grzywny, zdecyduje się wypowiedzieć
(oznajmić) nakazane wyrazy, to i tak nie sposób zakładać, że tym samym dochodzi
do rzeczywistych, emocjonalnie motywowanych przeprosin, a nie tylko do
formalnego aktu publikacji oświadczenia obejmującego ich treść. Mimo to - z
punktu widzenia prawa procesowego - wyrok traktuje się jako wykonany, co
zapewne wynika również z faktu, że prawo nie może swoimi sankcjami wnikać tak
daleko w psychikę człowieka, aby zmuszać go do określonych uczuć lub przeżyć.
Aktualne staje się zatem pytanie, czy w sytuacji, w której instytucja ,,sądowych
przeprosin" stanowi w istocie fikcję i ma charakter pozorny, rzeczywiście doniosłe
znaczenie zachowuje fakt, kto dokonuje (zleca) ogłoszenia przeprosin o zadanej z
góry treści.



Skoro wykonanie wyroku pod przymusem nie oznacza prawdziwych przeprosin (wyrazów
ubolewania), lecz jedynie opublikowanie jego treści, to omawiana czynność jest niewątpliwie
czynnością ,,zastępowalną".



Interes pokrzywdzonego na ogół przemawia za tym, żeby ogłoszenie o treści wyroku uznać za
czynność ,,zastępowalną"; chodzi o to, żeby ukazało się ono jak najszybciej i stanowiło surogat
oświadczenia złożonego przez samego naruszyciela. Innymi słowy, nawet przy przyjęciu, że
czynność nakazana wyrokiem może być wykonana tylko przez egzekwowanego dłużnika, to skoro z
perspektywy interesów wierzyciela istnieje możliwość dokonania przez inną osobę czynności
zbliżonej (o tym samym skutku), a zarazem czyniącej zadość jego oczekiwaniom, możliwość taką
należy dopuścić.



Art. 1050 k.p.c., dopuszczający stosowanie przymusu osobistego (bezpośredniego), jest we
współczesnym systemie prawa egzekucyjnego reliktem. W związku z tym w każdej sytuacji, w której
jest to możliwe, a szczególnie wtedy, gdy żąda tego wierzyciel, należy z tego sposobu egzekucji
rezygnować. Wykładnia przepisów o egzekucji świadczeń niepieniężnych powinna zatem zmierzać
w kierunku art. 1047 i 1049 k.p.c., zawierających bardziej nowoczesne rozwiązania; korzystanie z
art. 1050 k.p.c. należy zastrzec
szczególnym wypadkom i traktować jako ostateczność.

W niniejszej sprawie wierzyciel i Sąd zachowywali się w sposób niezrozumiały, wbrew interesom
wierzyciela.
Trudno uznać, iżby profesjonalnym prawnikom nie była znana Uchwała Sądu Najwyższego z dnia
28.06.2006 r. sygn. III CZP 23/06, a wniosek wierzyciela został przecież złożony ponad 2 lata później w
dniu 13.11.2008 r.
W jego interesie było, aby – jeśli dłużnik nie wykonał wyroku – Sąd upoważnił go do wykonania
czynności (publikacji przeprosin) na koszt dłużnika na podstawie art. 1049 k.p.c.

Dłużnik odmówił wykonania wyroku, gdyż konsekwentnie zaprzeczał, iżby kiedykolwiek naruszył dobra
osobiste wierzyciela poprzez publikację notatki pt. „Nie kupujcie auta u Ligęzy”.
W tym kontekście należy wspomnieć, iż wyrok z dnia 3.09.2008 r. sygn. akt I C 1062/08 zapadł przed
Sądem Okręgowym w Jeleniej Górze pod nieobecność pozwanego, w okolicznościach tzw. fikcji
doręczeń.
Pozwany nie złożył apelacji, gdyż nic nie wiedział o wydanym wyroku. Nie udało mu się też wznowić
postępowania cywilnego, ani karnego z dnia 6.05.2008 sygn. akt II K 467/07, którym był związany Sąd
Cywilny. Wyrok karny był błędny, co było już wielokrotnie podnoszone w niniejszym postępowaniu
egzekucyjnym (akta I Co 441/16 i poprzednie I Co 3259/08). Okoliczności losowe (brak informacji o
zapadłych wyrokach), niewniesienie z tego powodu apelacji, a także brak wystarczającej znajomości
procedury cywilnej i karnej (dłużnik nie posiadał pełnomocnika) doprowadziły do takiego stanu rzeczy, w
którym dłużnik jest przymuszany do przeprosin za niepopełniony czyn (rzekome naruszenie dóbr
osobistych wierzyciela).
Gdyby postępowanie egzekucyjne dotyczące 1. punktu wyroku z dnia 3.09.2008 r. sygn. akt I C 1062/08
było realizowane zgodnie z Uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 28.06.2006 r. sygn. III CZP 23/06 już
dawno byłoby zakończone.
Tymczasem dłużnik został poddany rażąco niewspółmiernym i trwającym około 8 lat działaniom
przymuszającym, nie tylko niezgodnym z w/w Uchwałą SN, ale i niepozostającym w żadnej
proporcjonalnej relacji do kosztu ogłoszeń z żądanymi przeprosinami. Na dzisiaj koszty te wynoszą
482,16 zł wg aktualnych cenników, tj.:



Przeprosiny na stronie internetowej http://www.jelonka.com/ (tekst sponsorowany) – 220 zł netto.
Przeprosiny w tygodniku „Jelonka.com” jeden moduł (rozmiar wizytówki) – 60 zł netto.
Razem – 344,40 zł brutto.



Przeprosiny w tygodniku „Nowiny Jeleniogórskie” jeden moduł ( 4 x 10 cm) – 137,76 zł brutto.

Ogółem – 482,16 zł brutto.
Dłużnik nadal podtrzymuje stanowisko, że nie istnieją podstawy faktyczne do przeprosin
wierzyciela z jego strony, gdyż nigdy nie napisał, ani nigdzie nie zamieszczał inkryminowanej
notatki pt. „Nie kupujcie auta u Ligęzy”. W związku z tym nie wykona czynności jak w wezwaniu
wierzyciela z dnia 26.11.2015 r.
Jeśli wierzyciel nadal pragnie wyegzekwować wyrok sygn. akt I C 1062/08, to może ubiegać się
przed Sądem o przyznanie mu sumy potrzebnej do wykonania czynności na koszt dłużnika na
podstawie art. 1049 k.p.c. i Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 28.06.2006 r. sygn. III CZP 23/06.
Warto jednak w tym miejscu zauważyć, że rzekome naruszenie dóbr osobistych wierzyciela
przez dłużnika nastąpić miało już prawie 10 lat temu, dokładnie 23 lutego 2007 roku.
Budzić zatem musi wątpliwość sens przeprosin publicznych po tak długim okresie czasu.

Jak napisano w przywoływanej uchwale SN sygn. III CZP 23/06, „podstawowym celem prawnym
wiązanym z aktem przeproszenia (ubolewania) jest zniweczenie skutków dokonanego naruszenia, a nie
uzyskanie satysfakcji, co w drodze przymusu sądowego lub egzekucyjnego i tak przeważnie nie jest
możliwe”.
Z całą pewnością żaden faktyczny interes wierzyciela – świetnie prosperującej Firmy Motoryzacyjnej
„Ligęza” Sp. z o.o. – nie przemawia za zamieszczeniem w przestrzeni publicznej w mediach o
znacznym zasięgu przeprosin z powodu rzekomego naruszenia dóbr osobistych tej firmy na mało
znaczącym blogu z niską ilością odsłon przez bliżej niesprecyzowany, ale krótki okres czasu nieomal 10
lat temu.
W mojej ocenie przeprosiny utraciły rację bytu, jeśli kiedykolwiek ją w ogóle posiadały, gdyż już nikt z
potencjalnych klientów firmy „Ligęza”, nawet gdyby zdarzenie miało rzeczywiście miejsce, nie pamięta o
co chodzi w tej sprawie, a wierzyciel bardzo dobrze funkcjonuje na rynku.
Z tego powodu wnioskuję o odstąpienie przez wierzyciela od wniosku z dnia 26.11.2015 r. lub o
umorzenie sprawy przez Sąd na podstawie art. 5 k.c.: "Nie można czynić ze swego prawa użytku,
który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami
współżycia społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za
wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony".
Grzegorz Niedźwiecki
*
Jelenia Góra, dnia 4 kwietnia 2016 r.
Grzegorz Niedźwiecki
ul. Działkowicza 19
58-506 Jelenia Góra

Sąd właściwy
za pośrednictwem
Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze I Wydział
Cywilny

Wniosek przeciwny – pozew cywilny
Dotyczy: I Co 441/16 (I Co 3259/08), I C 1062/08, II K 467/07

Na podstawie w szczególności art. 33 oraz 34 i 417 k.c. w zw. z art. 424 k.p.c.
wnoszę o:

1. Koszty odszkodowania od Skarbu Państwa w wysokości 500.000 zł tytułem zadośćuczynienia
za szkody moralne, materialne i zdrowotne odniesione w wyniku dziesięcioletnich tortur,
prześladowań i represji bez przyczyny, z winy funkcjonariuszy ignorujących fakty, gwałcących
wszelkie normy prawa, procedury, prawa człowieka i obywatela.
2. Odszkodowanie od Prezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze w wysokości 50.000 zł za
wyrok bez przyczyny z dnia 6 maja 2008 roku, sygn. akt II K 467/07.
3. Odszkodowanie od Prezesa Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze w wysokości 50.000 zł za
wyrok zaoczny z dnia 3 września 2008 roku, sygn. akt I C 1062/08, przeprowadzony w
sfingowanym procesie.
4. Odszkodowanie od reprezentantów Firmy Motoryzacyjnej „Ligęza” Sp. z o.o., ul. Wincentego
Pola 28, 58-500 Jelenia Góra w wysokości 200.000 zł za naruszenie dóbr i wymuszenia
rozbójnicze.
5. Zwolnienie z kosztów sądowych z powodu bycia osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku z
winy wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania.
6. Przyznanie adwokata z urzędu.

UZASADNIENIE
Po pierwsze, nie jestem niczyim dłużnikiem. Po drugie, nie mogę zamieszczać gdziekolwiek
nieprawdziwych informacji, bo bym poświadczył nieprawdę, popełnił przestępstwo. Po trzecie,
stalinowskie wyroki nie są żadnym obowiązkiem w demokratycznym państwie prawa
urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.
Zarzucam Radcy Prawnemu Dominikowi Kubackiemu przestępstwo fałszywego oskarżenia i
poświadczenia nieprawdy oraz naruszenie dóbr osobistych. Zawarte w piśmie (bez podstawy prawnej) z
dnia 26 listopada 2016 roku twierdzenia nie mają nigdzie potwierdzenia w faktach. Pełnomocnicy FM
„Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej Górze wprowadzili Sąd Rejonowy i Okręgowy w Jeleniej Górze w błąd i
nie mogą się teraz powoływać na orzeczenia wydane bez przyczyny. Każdy z osobna winien
odpowiadać za własne pomówienia.
Wyroki bez przyczyny (II K 467/07) i w sfingowanym procesie (I C 1062/08) nie miały w ogóle prawa
zapaść. Wyroki są teoretycznie prawomocne, bo nie szanuje się faktów i choćby art. 540 § 1 pkt. 1) i 2a)
k.p.k. Są niezgodne z prawem.
Ja nie musiałem się bronić, to mi (oskarżonemu) należało niezbicie udowodnić zarzucany czyn z art.
212 § 1 i 2 k.k. Tego nie uczyniono i nigdy wskazanego zarzutu mi nikt nie udowodni, bo jest to
nierealne. Wpisu „Nie kupujcie auta u Ligęzy” na stronie http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/ (taki
był zakres sprawy) nigdy nie było i Sędzia Jarosław Staszkiewicz o tym wiedział. Skazanie mnie w
sprawie II K 467/07 było niezasadne. Najpierw trzeba wziąć towar, a potem trzeba zapłacić. Jak się nic
nie bierze to się nic nie płaci. Takie są zasady. Pan Jarosław Staszkiewicz postąpił niegodnie,
stronniczo i zaborczo (art. 167 i 169 k.p.k.), ale na pewno w obowiązujących przepisach prawa nie było i
nie ma podstaw do takiego zachowania. To nie ma nic wspólnego z prawem, to jest złośliwość,
nadużycie władzy, prawa, niedopełnienie obowiązków i przemoc. To jest gangsterstwo. Fikcja prawna.

Sędzia nie może bazować na urojeniach i wmawiać rzeczy niebyłych. To jest ignorowanie prawdziwych
ustaleń faktycznych (art. 2 § 2 k.p.k.).
Nie ma takiego przepisu w Polsce pozwalającego skazać kogokolwiek na cokolwiek bez faktu czynu
zarzucanego. Nie ma takich przepisów w Polsce pozwalających uprawomocniać poświadczenie
nieprawdy i tuszować faktyczne przestępstwa fałszu materialnego i fałszu intelektualnego.
Funkcjonariusze wpadli w trans i nie odróżniają dobra od zła. Nie uznają prawdy materialnej, ciężaru
dowodowego i prawa do obrony. Zakres win powinien rozstrzygnąć między sobą Sąd i Kubacki &
Kubacki.
Pozbawiono mnie prawa do sądu, konstytucyjnego prawa do obrony na każdym etapie
postępowania, prawa do merytorycznego rozpoznania sprawy w drugiej instancji (kontroli
instancyjnej), praw człowieka. Zamknięto mi umyślnie drogę sądową do dochodzenia
naruszonych wolności i praw. Pogwałcono zasadę sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia
sprawy, a także in dubio pro reo oraz domniemania niewinności.
To nie jest nadużycie tylko grajków Ligęzy. Pseudo filantropi nie postąpiliby jak reketierzy,
gdyby sędziowie im na to nie pozwolili, a prokuratorzy by faktycznych przestępstw nie tuszowali.
Sąd orzeka w oparciu o trzy rzeczy: dowody, przepisy i sumienie. Wszystkiego niestety zabrakło.
Sąd nie dochował należytej staranności, materiał dowodowy nie został zbadany, zweryfikowany,
zastosowano fikcyjną podstawę prawną.
Ścieżka prawna została brutalnie wykastrowana. Wszystko, co było do wyjaśnienia, zostało
przemilczane i zahamowane. Jedynym sposobem, żeby w pełni wyjaśnić wszystkie wątpliwości, jest
wznowienie spraw (art. 540 § 1 pkt. 1) i 2a) k.p.k., art. 403 § 1 i 2 k.p.c.), które zostało zignorowane.
Sędziowie nie mogą stać ponad prawem, a stoją. Używają własnego prawa, prawa pięści (lekceważą
przepisy materialne i formalne), ignorują fakty, propter nova oraz manipulują „ustaleniami”, niszcząc
ludzi i państwo. To nie są pomyłki. Najgorsze, że to nie Niemiec, nie Rusek tylko własny naród morduje
swoich obywateli.
Niezależnie od parodii prawa i sprawiedliwości, jest to cały czas ta sama sprawa dotycząca jednej kartki
papieru Mieczysława Ligęzy i ten sam, niepodzielny (z sumą sankcji, obowiązków) wyrok cywilny I C
1062/08 z dnia 3 września 2008 r. Dziwię się, że Firma Motoryzacyjna „Ligęza” nie zwolniła jeszcze
takich radców prawnych. Sąd też zna przepis art. 1053 § 1 zd. 2 k.p.c. i dziwię się, że przysyła mi
bezpodstawne wymuszenia. Ponoć innych środków przymusu ustawodawca nie przewidział (vide
postanowienie I Co 3259/08 z dnia 4 sierpnia 2015 r.). Zmiana sygnatur to nie inna sprawa. Żądam
przeprowadzenia ekspertyzy dowodu (art. 3 k.p.c., 227 k.p.c. i 286 k.p.c.) Mieczysława Ligęzy (k. 8 akt
sprawy II K 467/07) i skonfrontowania jej z moim propter nova. Sędziowie muszą uszanować prawo,
przepisy, dowody i fakty oraz nowe, niebadane jeszcze okoliczności; wznowić postępowanie II K 467/07
uniewinniając mnie. To jest jedyna droga, aby mogli dopełnić obowiązków i wyjść z twarzą z tych
wyroków bez przyczyny. Represje, fuszerka, absurd i ucieczka nie jest sprawiedliwością.
Nie mam podstaw do przepraszania wnioskodawcy, ponieważ czynu zarzucanego nie było. Żeby
zapłacić mandat, grzywnę, czy otrzymać wyrok, to trzeba coś popełnić, jakieś wykroczenie czy
przestępstwo. Żeby kogoś skazać, to trzeba najpierw stwierdzić oczywisty fakt czynu
zarzucanego i udowodnić oskarżonemu winę. Ciężar dowodu spoczywa na oskarżycielu,

któremu nigdy nie sprostał. Zamykanie drogi do sprawiedliwości omijaniem prawa, umyślnymi
szachami proceduralnymi, egzekucjami, a nie merytoryką, to stosuje mafia.
Ucieczka trzech sędziów SA nieznanymi domniemaniami od kontroli instancyjnej, merytorycznego
rozpoznania wznowienia postępowania II K 467/07 mając Propter nova, to też jest niegodziwość i
kłamstwo, które ich hańbi. To nie mój problem, że funkcjonariusze stosują prywatne, stalinowskie
prawo. Nie szanują obiektywnej prawdy materialnej, oczywistych faktów, prawa stanowionego i praw
człowieka. Stosowanie dowolnych, umyślnych i świadomych represji, w poczuciu bezkarności w
zepsutym systemie to nie jest chluba. To barbarzyńskie prawo. Fakt braku współczesnego IPN i
korporacyjne krycie bubli, nadużywanie niezawisłości i pieczątek oraz tuszowanie przestępstw, to nie
normy ze zbioru zasad etyki zawodowej. Wszystko jest do czasu. Sędziowie ślubowali stanie na straży
prawa, sumienność, sprawiedliwość, nieskazitelność, rzetelność, bezstronność, obiektywizm, godność i
uczciwość. Nastąpiło tu radykalne naruszenie podstawowych zasad porządku prawnego i
konstytucyjnych wolności oraz praw człowieka i obywatela. Tylko przeprowadzenie odmiennej
ekspertyzy „dowodu” podważy mój środek dowodowy i moje zarzuty.
To jest precedensowa sprawa w Polsce. Nie chodzi o wymiar kar tylko o fakt jakiegokolwiek skazania
bez przyczyny, bez faktu czynu zarzucanego. Jeżeli ktoś pozasądowo odmawia wznowienia
postępowania karnego posługując się kłamstwem i rzekomymi domniemaniami, ignorując propter nova i
sens stricte, to żaden argument nie będzie dobry. Sędzia nie może być katem. Ma być Temidą. Gros
sędziów i prokuratorów w poczuciu bezkarności odwrotnie spełnia swoją rolę. Takiej samowoli,
ignorancji prawa i jawnej gangsterki nie było nawet w PRL. Uprawomocniają bezczelnie swoje zbrodnie
i zamykają temat. Hańbią profesję. Ta sprawa to tak jakby sędzia powiedział, że sąsiad ukradł mu
samochód, a samochód stał w garażu, albo jakby prokurator widział że sąsiad gwałci mu żonę, a on
powiedział że czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie
jego popełnienia. Każdy oskarżyciel musi oczywiście czyn zarzucany wykazać i materialnie udowodnić.
Ja byłem, jestem i będę niewinny, ale przedkładam dodatkowo propter nova – ekspertyzę informatyczną
z zakresu informatyki i technologii internetowych BDW CONSULTING Mariusza Czarneckiego z dnia 13
kwietnia 2015 r. na tą okoliczność i oskarżone przeze mnie strony muszą znaleźć teraz wiarygodny,
materialny dowód aby się obronić. Tu są póki co metody działania Marii Gurowskiej Sand i Fajgi Mindla
turbo. Adolf Hitler i Anders Breivik wydawali prawomocne wyroki bez przyczyny. Każdy swoich
fanatyzmów i ułomności musi ponieść konsekwencje. Jeśli nie będzie realnej kontroli i
odpowiedzialności funkcjonariuszy za przestępcze działania, to ludzie zaczną sami sprawiedliwość
wymierzać.

Oczekuję przeprosin od pełnomocników Mieczysława Ligęzy za bezpodstawne oskarżenie i dodatkowo
zapłaty 10 tys. zł na Dom Dziecka Dąbrówka oraz tego, co w sentencji za dziesięcioletnie szkody
moralne i materialne, czynione mi ze szczególnym udręczeniem. Wszyscy są równi wobec prawa i teraz
pan Dominik Kubacki musi stanąć jako oskarżony i udowodnić to co napisał i że karta nr 8 akt sprawy II
K 467/07 pochodzi z mojego bloga i jest mojego autorstwa. To ma istotne znaczenie, nie dano mi
możliwości z tego skorzystać w postępowaniu poprzednim.

Człowiek musi być wystarczająco dojrzały, aby przyznać się do swoich błędów, wystarczająco
inteligentny, aby coś z nich wynieść i wystarczająco silny, aby je naprawić.
John C. Maxweli
Grzegorz
Niedźwiecki
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