
Jelenia Góra, dnia 8 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) 
 

OŚWIADCZENIE 

 

Zobowiązuję się do zapłaty grzywny w łącznej wysokości 2000 zł jeżeli Sąd Rejonowy w Legnicy i Sekcja wykonywania orzeczeń 

sądowych uzupełnią braki formalne oraz ustawowe i udowodnią, że wyrok legalny o sygnaturze II K 38/19 zapadł (art. 439 § 1 pkt 

6, 7, 9 i 11 k.p.k. i art. 17 § 1 pkt 1, 6 i 9-11 k.p.k.), realizując wnioski z dnia 16 maja i 20 grudnia 2022 r. oraz 21 stycznia 2023 r.: 

Art. 157. Wydawanie odpisów orzeczeń, sporządzanie odpisów protokołów  

§ 1. Stronom oraz osobom, których orzeczenie bezpośrednio dotyczy, należy na ich żądanie nieodpłatnie wydać jeden 

uwierzytelniony odpis każdego orzeczenia. Odpis wydaje się z uzasadnieniem, jeżeli je sporządzono. 

Art. 11. Przesyłanie orzeczeń do wykonania  

§ 1. Sąd, kierując orzeczenie do wykonania, przesyła jego odpis lub wyciąg, ze wzmianką o wykonalności, a w wypadku 

orzeczenia prawomocnego – z datą jego uprawomocnienia się, odpowiedniemu organowi powołanemu do wykonywania 

orzeczenia. 

 

W przeciwnym wypadku: 

Będę bezprawnie pozbawiony wolności przez zbrodniarzy za zbrodnie tych zbrodniarzy. 

Będę bezprawnie pobawiony wolności za szesnaście lat terroru państwowego, za to, że SSO Wojciech Damaszko będąc z mocy 

ustawy wyłączonym ze sprawy II S 14/19 oddalił skargę na 1862 dni przewlekłość postępowania egzekucyjnego I Co 441/16 z 

wyłącznej winy organu egzekucyjnego.  

Będę bezprawnie pozbawiony wolności kapturowym wyrokiem z dnia 24 września 2020 r. II K 38/19, który nie istnieje, Wyrok o 

alfanumerycznym oznaczeniu II K 38/19 nie został podpisany.  

Będę bezprawnie pozbawiony wolności w sprawie II K 38/19 z art. 216 § 1 k.k. mimo braku skargi uprawnionego oskarżyciela i bez 

udziału „pokrzywdzonego” na jakiejkolwiek rozprawie głównej. 

Będę bezprawnie pozbawiony wolności nielegalnym, gangsterskim, koteryjnym, politycznym wyrokiem II K 38/20, który dotyczył 

zupełnie innego przedmiotu.  

Będę bezprawnie pozbawiony wolności mimo braku czynu popełnionego. 

Kto podlega odpowiedzialności karnej według Kodeksu ... - Infor 

Będę bezprawnie pozbawiony wolności po stalinowsku, z naruszeniem Polskiej Karty Praw Ofiary: 

5. Nie można przerzucać odpowiedzialności za przestępstwo ze sprawcy na ofiarę. Nie można usprawiedliwiać 

przestępstwa tradycją, kulturą, stereotypami minimalizującymi winę sprawcy. 

 

https://arslege.pl/bezwzgledne-przyczyny-odwolawcze/k13/a2767/
https://arslege.pl/bezwzgledne-przyczyny-odwolawcze/k13/a2767/
https://arslege.pl/negatywne-przeslanki-procesowe/k13/a2103/
https://arslege.pl/kodeks-postepowania-karnego/k13/a2263/
https://arslege.pl/kodeks-karny-wykonawczy/k135/a12425/
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Postanowienie-SO-II-S-14-19-oddalaj%C4%85ce-skarg%C4%99-na-przewlek%C5%82o%C5%9B%C4%87-post%C4%99powania-I-Co-441-16.pdf
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Post%C4%99powanie-egzekucyjne-I-Co-441-I-Co-154.pdf
https://arslege.pl/zniewazanie-osoby/k1/a11656/
https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/v-kk-85-17-brak-skargi-uprawnionego-oskarzyciela-w-522413421
https://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Wyrok-w-sprawie-II-K-38-20-bez-udzialu-stron.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjuherXtO38AhUj_SoKHV8EAtQQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.infor.pl%2Fprawo%2Fkodeks-karny%2Fodpowiedzialnosc-karna%2F3003515%2CKto-podlega-odpowiedzialnosci-karnej-wedlug-Kodeksu-karnego.html&usg=AOvVaw1FaR_PlLGblL6fF5yW8BUk
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjuherXtO38AhUj_SoKHV8EAtQQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.infor.pl%2Fprawo%2Fkodeks-karny%2Fodpowiedzialnosc-karna%2F3003515%2CKto-podlega-odpowiedzialnosci-karnej-wedlug-Kodeksu-karnego.html&usg=AOvVaw1FaR_PlLGblL6fF5yW8BUk
file:///C:/Users/User/Downloads/Polska_Karta_Praw_Ofiary-4.pdf


Co skutkować będzie tożsamym pozbawieniem wolności kata i obciążeniem funkcjonariusza pokroju Jana Hryckowiana kwotą w 

wysokości 90 000 000,00 EUR tytułem zadośćuczynienia na podstawie ogólnych podstaw i warunków handlowych, w tym taryfę 

opłat (OWH) za bezprawne pozbawienie wolności Grzegorza Niedźwieckiego zamieniając rzekomą karę grzywny w wysokości 2000 

zł na 50 dni pozbawienia wolności w związku z wykonaniem w dniu 5 grudnia 2022 r. w Sądzie Rejonowym w Legnicy orzeczenia II 

K 38/19 z dnia 24 września 2020 r., które nie istnieje i nie może być w myśl art. 439 § 1 pkt 6 i 9 KPK w obrocie prawnym. 

Niezależnie od powyższego firmy zwane Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, Sąd Rejonowy w Złotoryi, 

Sąd Rejonowy w Legnicy, Sąd Okręgowy w Legnicy, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, Sąd Najwyższy w Warszawie będą obciążone 

kwotą 126 338 000 EUR na podstawie ogólnych podstaw i warunków handlowych, w tym taryfę opłat (OWH) za szesnastoletni terror 

państwowy oraz pozbawienie ofiary skutków wadliwie prowadzonej egzekucji czynności zastępowalnej prawa do pracy i godnej 

emerytury, którą będą wypłacać miesięcznie Grzegorzowi Niedźwieckiemu wymienione podmioty solidarnie emeryturę w wysokości 

średniej emerytury sędziego tzw. sądów powszechnych. 

 

Harmonogram opłat 

Podstawy:  

Zdanie 1: Za kupującego: 2500 € ryczałtowa 

Zdanie 4: Za kupującego: ryczałt 2500 € ryczałtowa 

Zdanie 5: Wzajemne, uzasadnione roszczenia wynikające z umów handlowych są generalnie kompensowane. 

1 Zagrożenie środkami przymusu 10 000 € ryczałt 

2 Brak, nie ma autografu lub niekompletnego podpisu 2000 € ryczałt  

3 Lekceważenie obowiązku publicznej identyfikacji osoby działającej 1000 € ryczałt  

4 Nieprzestrzeganie publicznego obowiązku informacyjnego/obowiązku urzędowego 3000 € ryczałt  

5 Pohańbienie żyjącego człowieka 1 500 000 € ryczałt  

6 Ukrywanie się i/lub niewystarczające informacje i/lub oszustwo dotyczące tzw. umów przywiązanych/ukrytych kontraktów 50 

000 € ryczałtowa stawka 

7 Wynoszenie z dokumentów do publicznej wiadomości, które jako „prywatne”, „ściśle prywatne i poufne” lub „nie do tego” 

rejestr publiczny” zostały oznaczone 2000 € ryczałt  

8 Zaniechanie/zignorowanie kosztów utrzymania spowoduje 1 000 000 € ryczałtowej stawki  

9 Wykorzystanie lub ogłoszenie nieuczciwych środków, unikanie usług kontraktowych 2 000 000 € ryczałt  

10 Środki windykacyjne bez dowodu zawarcia umowy i/lub instrument dłużny i/lub przeniesienie tytułu (oryginał) 200 000 € 

ryczałt 

11 Brak wszelkiego rodzaju środków identyfikacyjnych 200 000 € ryczałt  

12 Przeciwko wszelkiego rodzaju psychoterrorowi lub białym torturom wierzyciela, jak również usiłowanie; jak biała tortura 

obowiązuje również stała dostawa niechcianych dokumentów, groźby działania, ograniczenia itp. pomimo odrzucenia; jako 

biała tortura 750 000 € ryczałt 

13 Niechcianych nagrań obrazu, wideo i dźwięku ich użycie bez wyraźnej zgody 200 000 € ryczałt  

14 Wszelkiego rodzaju przymusowych służebności 15 000 € ryczałt  

15 Obowiązek, eksperymenty stosowanie przymusu, przymusy niechciane, medyczne i/lub psychiatryczne, badanie i/lub leczenie 

(szczepienie, badanie, leki itp.) 2 000 000 € ryczałt  

16 Naruszenie umowy przez władze publiczne i/lub osoby publiczne 2 000 000 € minimum 

17 Dyskryminacja, wykluczenie, rasizm (obojętnie) jak pochodzenie, pozycja, kolor skóry itp. cechy 1 000 000 € ryczałt  

18 Polityczne, ideologiczne itp. prześladowania i/lub zarzuty na szkodę reputacji i/lub pozycji społecznej itp. 1 000 000 € ryczałt  

19 Wniosek nieważny lub nielegalny lub niekonstytucyjny (niekonstytucyjne prawa, w szczególności zgodnie z art. 7, art. 9 i 83 

K), 1 000 000 € ryczałt  

20 Stosowanie norm i innych przepisów, ich ważność na żądanie nie poprzez przedstawienie oryginałów lub poświadczonej 

notarialnie kopii, nazwany standard został przedłożony lub zweryfikowany 3 000 000 € ryczałt  

21 Egzekucji z powodów poza regulacyjnych, powstałe prawa, decyzje itp., 2 000 000 € ryczałt  

22 Organizowanie i/lub podejmowanie działań w ramach przymusu (np. zajęcia, kary, faktury składkowe, itp.) bez upoważnienia 

do działania jako suweren, pod tym względem bez wątpienia jako organizacja państwowa, urzędnik, beneficjent, legitymizował 

bez dowodu zobowiązań umownych, umów itp. 10 000 000 € ryczałt  

23 Ćwiczenia medyczne i/lub psychiatryczne środki (np. raporty, badania, testy, zabiegi, szczepienia itp.) wbrew woli wydawcy 10 

000 000 € zryczałtowanej stawki  

https://www.trybunal-narodowy.pl/ogolne-podstawy-i-warunki-handlowe-w-tym-taryfa-oplat-zywego-z-ciala-i-duszy-czlowieka/
https://www.trybunal-narodowy.pl/ogolne-podstawy-i-warunki-handlowe-w-tym-taryfa-oplat-zywego-z-ciala-i-duszy-czlowieka/
https://arslege.pl/bezwzgledne-przyczyny-odwolawcze/k13/a2767/
https://www.trybunal-narodowy.pl/ogolne-podstawy-i-warunki-handlowe-w-tym-taryfa-oplat-zywego-z-ciala-i-duszy-czlowieka/


24 Przyjęcie/odbiór/zatrzymanie, dowód przydatności, licencje, pozwolenia, dokumenty tożsamości, dowód autentyczności, 

dokumenty osobiste lub podobne wbrew woli wystawcy (np. paszport, prawo jazdy itp.) 300 000 € minimum 

25 Odrzucenie bez wątpienia upoważnionych przedstawicieli wydawcy 500 000 € ryczałtowej stawki plus szkody  

26 Odrzucenie wydawcy jako upoważnionego przedstawiciela strony trzeciej 500 000 € ryczałt, plus szkody  

27 Wtargnięcie na zamieszkały, używany grunt/działka wydawcy i bezpłatnego korzystania z niej bez jego wyraźnej zgody 5 000 

000 € ryczałt  

28 Inwazja na terytorium wydawcy, działalność bez jego wyraźnej i dobrowolnej zgody 5 000 000 € ryczałt  

29 Wtargnięcie do wydawcy zajęcie/wykorzystanie obiektu mieszkalnego i innych powiązanych z nim przekształconych pokoi bez 

jego wyraźnej i dobrowolnej zgody 5 000 000 € ryczałt  

30 Praktyczna przemoc fizyczna (działania indywidualne, ciągnięcie, uderzanie, wiązanie, kneblowanie, zakładanie kajdanek, 

rewizja ciała, interwencje w/w fizyczne strefy intymne itp. - istnieją konsekwencje działania z indywidualnych działań) 

przeciwko wydawcy 2 000 000 € za akcję 

31 Aresztowanie 5 000 000 € zryczałtowana stawka  

32 Naruszenie zaufania 50 000 000 € ryczałt  

33 Oddanie do dyspozycji wydawcy wbrew jego woli lub założenia takiej woli, aby to zrobić 10 000 000 € ryczałt  

34 Niedotrzymanie terminów/umów jest określane przez nieodwołalną akceptację niniejszych warunków, w tym harmonogram 

opłat 50 000 € ryczałtowa stawka 

35 Naruszenie praw wszelkiego rodzaju, w tym religijnych i spowiedzi braci i sióstr wydawcy, jego rodziny i krewnych zgodnie z 

Art. 7 niniejszych OWH i jego warunków 5 000 000 € ryczałt, plus odszkodowanie  

36 Roszczenia w formie oświadczeń zamiast prawidłowego fakturowania, odmowa właściwego fakturowania. Egzekwowanie w 

jakiejkolwiek formie, nawet próba, uważa się za hańbę zgodnie z Art. 50 000 € 

 

Ogółem: 126 338 000 EUR 

 

Szanowny Narodzie. 

Tak wygląda nieprawomocny wyrok II K 38/20 w sprawie II K 38/19. 

https://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Wyrok-w-sprawie-II-K-38-20-bez-udzialu-stron.pdf 

 

Tak wygląda uprawomocnienie wyrokiem IV Ka 436/20 nieistniejącego wyroku II K 38/19. 

https://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Wyrok-Sadu-Okregowego-w-Legnicy-IV-Ka-436-20.pdf 

 

Niepodpisany wyrok się nie liczy - GazetaPrawna.pl 

https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/860271,niepodpisany-wyrok-sie-nie-liczy.html 

 

Brak podpisu bezwzględną przyczyną odwoławczą - Legalis 

https://legalis.pl/brak-podpisu-bezwzgledna-przyczyna-odwolawcza/ 

 

Tak wygląda sprostowanie przez szeregowego sędziego nie swojej oczywistej omyłki pisarskiej w wyroku II K 38/20 postanowieniem 

II K 38/19, od którego przysługiwało OSKARŻONEMU nie skazanemu zażalenie, o którym oskarżonego nie poinformowano (art. 

105 § 4 k.p.k., art. 439 § 1 pkt 1, 2 i 4 k.p.k.). 

https://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Postanowienie-II-K-38-19-podwazajace-wyrok-IV-Ka-436-20-

w-saprawie-II-K-38-20.pdf 

https://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Wyrok-w-sprawie-II-K-38-20-bez-udzialu-stron.pdf
https://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Wyrok-w-sprawie-II-K-38-20-bez-udzialu-stron.pdf
https://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Wyrok-Sadu-Okregowego-w-Legnicy-IV-Ka-436-20.pdf
https://czasopismo.legeartis.org/2019/02/wyrok-niepodpisany-wszystkich-sedziow/
https://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Wyrok-Sadu-Okregowego-w-Legnicy-IV-Ka-436-20.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwih5MjJlPH8AhUuxosKHS5yDTsQFnoECCYQAQ&url=https%3A%2F%2Fprawo.gazetaprawna.pl%2Fartykuly%2F860271%2Cniepodpisany-wyrok-sie-nie-liczy.html&usg=AOvVaw1gkiFg8N7nyjhpRBVz_vz9
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwih5MjJlPH8AhUuxosKHS5yDTsQFnoECCYQAQ&url=https%3A%2F%2Fprawo.gazetaprawna.pl%2Fartykuly%2F860271%2Cniepodpisany-wyrok-sie-nie-liczy.html&usg=AOvVaw1gkiFg8N7nyjhpRBVz_vz9
https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/860271,niepodpisany-wyrok-sie-nie-liczy.html
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjE5N36lPH8AhXnpYsKHdn2DLMQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Flegalis.pl%2Fbrak-podpisu-bezwzgledna-przyczyna-odwolawcza%2F&usg=AOvVaw0BTUzBYYLcQ-JMMyhWqpTW
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjE5N36lPH8AhXnpYsKHdn2DLMQFnoECAsQAQ&url=https%3A%2F%2Flegalis.pl%2Fbrak-podpisu-bezwzgledna-przyczyna-odwolawcza%2F&usg=AOvVaw0BTUzBYYLcQ-JMMyhWqpTW
https://legalis.pl/brak-podpisu-bezwzgledna-przyczyna-odwolawcza/
https://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Wyrok-w-sprawie-II-K-38-20-bez-udzialu-stron.pdf
https://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Postanowienie-II-K-38-19-podwazajace-wyrok-IV-Ka-436-20-w-saprawie-II-K-38-20.pdf
https://arslege.pl/prostowanie-orzeczenia-zarzadzenia-lub-uzasadnienia/k13/a2191/
https://arslege.pl/prostowanie-orzeczenia-zarzadzenia-lub-uzasadnienia/k13/a2191/
https://arslege.pl/bezwzgledne-przyczyny-odwolawcze/k13/a2767/
https://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Postanowienie-II-K-38-19-podwazajace-wyrok-IV-Ka-436-20-w-saprawie-II-K-38-20.pdf
https://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Postanowienie-II-K-38-19-podwazajace-wyrok-IV-Ka-436-20-w-saprawie-II-K-38-20.pdf


Wyrok II K 38/19, którego sentencja nie została podpisana przez skład sądu, nie istnieje w 

znaczeniu prawnoprocesowym (sententia non existens). Skoro podpisy sędziów są wyrazem 

potwierdzenia zgodności zamieszczonego w sentencji rozstrzygnięcia z ich wolą oraz wynikami 

narady, to brak podpisów, nieusuwalny w jakiejkolwiek przewidzianej przez prawo procesowe 

drodze, stanowi wadę tak istotną, że pozbawia wyrok bytu prawnego (art. 439 § 1 pkt 6 k.p.k. 

w zw. z art. 113 k.p.k.). 

Ja-chcę-zapłacić-grzywnę_-ale-nie-dajecie-mi-tej-możliwości 

Cygan-zawinił_-a-kowala-powiesili-żądam-uniewinnienia 

Żądam obligatoryjnego wznowienia z urzędu politycznych postępowań karnych i uniewinnienia 

Sądownictwo i prokuratura to Cosa Nostra – będę więźniem politycznym 

 

 Prezes Ruchu Ochrony Praw Obywatelskich i Walki z Korupcją 

 Prezes Stowarzyszenia Demokracja i Sprawiedliwość 

 Redaktor Naczelny Ośrodka Informacji DiS 

 Dziennikarz Śledczy NCI Barwy Bezprawia 

 Prezes Związku Stowarzyszeń Trybunał Narodowy 

 Wolontariusz Fundacji Court Watch Polska 

 Prezes Narodowego Sądu Obywatelskiego 

 Sędzia Pokoju Narodowego Sądu Obywatelskiego 

 Pierwszy Prezes Najwyższego Trybunału Narodowego 

 Marszałek Ziemski Prowincji Jeleniogórsko-Legnickiej 

 Komandor Komandorii Jelenia Góra 

 Wielki Mistrz Bractwa Narodowego 

 Kandydat na Prezydenta Miasta Jeleniej Góry 

 Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Jelenia Góra 

 Członek Stowarzyszenia Niepokonani 2012 

 Członek Amnesty International Polska 

 Obrońca praw człowieka 

 

Grzegorz Niedźwiecki „Nil” - 5787 dni co stanowi 15 lat, 10 miesięcy i 2 dni politycznie represjonowany 

https://arslege.pl/bezwzgledne-przyczyny-odwolawcze/k13/a2767/
https://arslege.pl/podpisywanie-orzeczenia/k13/a2199/
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Ja-chce-zaplacic-grzywne_-ale-nie-dajecie-mi-tej-mozliwosci.pdf
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