Sygn. akt II 900/19
ZARZĄDZENIE
Dnia 31 grudnia 2020 r.
Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze w Wydziale II Karnym- sędzia Agnieszka KałużnaRudowicz
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym
sprawy oskarżonego Grzegorza Niedźwieckiego
w przedmiocie uznania pisma z dnia 6 marca 2020r. za bezskuteczne
na podstawie art. 120§1 i § 2 k.p.k.
zarządza:
uznać za bezskuteczne pismo oskarżonego Grzegorza Niedźwieckiego z dnia 6 marca 2020r.
złożone w sprawie IIK 900.19
UZASADNIENIE
W dniu 6 marca 2020r. oskarżony Grzegorz Niedźwiecki złożył pismo procesowe (k.329333) zatytułowane skarga, w którym odnosił się do sprawy m.in. II K 900/19 i wskazał listę
sędziów „ uczestniczących w terrorze państwowym w stosunku do Grzegorza Niedźwieckiego”.
Zarządzeniem z dnia 10 kwietnia 2020r. wezwano oskarżonego Grzegorza Niedźwieckiego do
uzupełnienia braków formalnych jego pisma z dnia 6 marca 2020r. przez podpisanie pisma
złożonego drogą elektroniczną w terminie 7 dni pod rygorem uznania pisma za bezskuteczne, jak
również sprecyzowania pisma czy stanowi ono wniosek o wyłączenie sędziego w terminie 7 dni
pod rygorem uznania, że jest to tylko stanowisko procesowe oskarżonego ( k.312). Wezwanie do
uzupełnienia braków formalnych pisma oskarżony otrzymał dnia 29 kwietnia 2020r. wraz z
pouczeniem o art. 15zzs ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych
ustaw.
W odpowiedzi na wezwanie oskarżony Grzegorz Niedźwiecki w dniu 29 kwietnia 2020r.
( k.533) nadesłał pismo, które wpłynęło do tut. Sądu dnia 7 maja 2020r., ale wcześniej drogą
elektroniczną dnia 29 kwietnia 2020r. , że podpisze pismo z dnia 6 marca 2020r. po doręczeniu

mu jego kserokopii, gdyż sąd jest zamknięty. Zarządzeniem z dnia 4 maja 2020r. ( k.325)
zarządzono przesłać oskarżonemu kopię pisma z dnia 6 marca 2020r. celem jego podpisania w
terminie 7 dni. Kserokopie pisma oskarżony otrzymał dnia 14 maja 2020r.
W dniu 29 kwietnia 2020r. oskarżony Grzegorz Niedźwiecki złożył pismo procesowe
podpisane, w którym wniósł o przesłanie mu wykazu postępowań sądowych ze wszystkich
wydziałów jakie były prowadzone w okresie 2007-2020r. z jego udziałem wraz z podaniem
składów orzekających i wskazał, że odpowiedzi należy udzielić w terminie 7 dni pod rygorem
uznania, że sąd odstąpił od wezwania ( k.534).
Na marginesie należy wskazać, że o listę postepowań oskarżony Grzegorz Niedźwiecki
zwracał się w dniu 7 stycznia 2020r. do Prezesa Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze w trybie
informacji publicznej i w dniu 20 stycznia 2020r. odpowiedź została mu udzielona przez
wskazanie sygnatur spraw za okres od 2008r., w którym wskazana była rola oskarżonego i
przewodniczący składu orzekającego ( kopia odpowiedzi k.608-610).
Z uwagi na okres pandemii i zawieszenie biegu terminów procesowych, termin do
uzupełnienia braków formalnych pisma z dnia 6 marca 2020r. upływał w dniu 2 czerwca 2020r.
Oskarżony Grzegorz Niedźwiecki do dnia dzisiejszego nie złożył podpisanego pisma z
dnia 6 marca 2020r.
Zgodnie z art. 120§1 i 2 k.p.k. „Jeżeli pismo nie odpowiada wymaganiom formalnym,
przewidzianym w art. 119 lub w przepisach szczególnych, a brak jest tego rodzaju, że pismo nie
może otrzymać biegu, albo brak polega na niezłożeniu należytych opłat lub upoważnienia do
podjęcia czynności procesowej, wzywa się osobę, która wniosła pismo, do usunięcia braku w
terminie 7 dni. § 2. W razie uzupełnienia braku w terminie, pismo wywołuje skutki od dnia jego
wniesienia. W razie nieuzupełnienia braku w terminie, pismo uznaje się za bezskuteczne, o czym
należy pouczyć przy doręczeniu wezwania.”.
Jednym z wymogów pisma procesowego wskazanym w art. 119§1 pkt 4 k.p.k. jest
podpisanie pisma.
Mając na uwadze treść wskazanego powyżej przepisu zarządzono jak na wstępie.

