
Jelenia Góra, dnia 1 lutego 2023 r. 
 

Grzegorz Niedźwiecki 
58-506 Jelenia Góra 
ul. Działkowicza 19 

SSO Aleksander Żurakowski 
Sąd Okręgowy w Legnicy 
IV Wydział Karny Odwoławczy 

 

Sygnatura akt IV Kzw 470/22 (II K 38/19) 
 
 

WNIOSEK 
o odwołanie posiedzenia z dnia 8 lutego 2023 r. w sprawie IV Kzw 470/22 

 
 
Kapturowe, polityczne skazanie Grzegorza Niedźwieckiego z art. 216 § 1 k.k. wyrokiem o alfanumerycznym oznaczeniu 

II K 38/20 przez SSR Anetę Andel, która weszła w buty oskarżyciela publicznego i oskarżyciela prywatnego, było 
nielegalne z jeszcze jednych względów, nie było uprawnionego oskarżyciela w tej materii. Oskarżyciel publiczny, czyli 
Prokuratura Rejonowa w Jeleniej Górze nie wyraziła zgody na zmianę kwalifikacji prawnej czynu określonego w akcie 

oskarżenia składając w dniu 3 listopada 2020 r. apelację, którą Sąd Okręgowy w Legnicy, pomijając zaniechanie 
sprostowania najpierw oczywistej omyłki pisarskiej w wyroku II K 38/20, wyrokiem z dnia 17 grudnia 2020 r. o sygnaturze 
IV Ka 436/20 odrzucił apelację wskazując, że oskarżenie z art. 226 § 1 k.k. było niedopuszczalne. Stanowisko takie 
należało podjąć przy wstępnej kontroli formalnej aktu oskarżenia. 
 
Posiedzenie z dnia 8 lutego 2023 r. w Sądzie Okręgowym w Legnicy w sprawie rozpoznania zażalenia na nielegalną 
zamianę nieistniejącej grzywny w wysokości 2000 zł na 50 dni pozbawienia wolności należy odroczyć do czasu zwrotu 
akt sprawy II K 38/19 z Departamentu Postępowania Sądowego w Prokuraturze Krajowej, ponieważ może się okazać, że 
Prokuratura Krajowa stanie na straży praworządności, wykona swoje zadania w zakresie ścigania przestępstw określone 
w art. 2 ustawy Prawo o prokuraturze i postawi zarzuty sędziom politycznym, którzy dopuścili się rażącej obrazy 

przepisów prawa procesowego i przepisów prawa materialnego w sprokurowanych sprawach II K 851/18, II K 

38/19, II K 900/19, prowadzonych z naruszeniem Polskiej Karty Praw Ofiary. 
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