
 

 

Ostrzeżenie do Prezesa Sądu Okręgowego 

 

 

------ Wiadomość oryginalna ------ 

Temat: Re: Żądam wyprostowania oszustw i naprawienia szkody 

Data: 2017-09-13 17:58 

Nadawca: "Grzegorz Niedźwiecki" <lew1@poczta.fm> 

Adresat: jelenia@jgora.po.gov.pl; "Tadeusz Gał" <taga5@wp.pl>; "sekretariat" 

<sekretariat@warszawa.po.gov.pl>; "sadowy" <sadowy@katowice.po.gov.pl>; "polnoc" 

<polnoc@po.katowice.pl>; "mikolow" <mikolow@katowice.po.gov.pl>; "administracja" 

<administracja@mikolow.sr.gov.pl>; "administracja" <administracja@katowice-

zachod.sr.gov.pl>; "prokuratura" <prokuratura@gdansk.po.gov.pl>; "rzecznikprasowy" 

<rzecznikprasowy@gdansk.pa.gov.pl>; "srodmiescie" <srodmiescie@gdansk.po.gov.pl>; 

"wrzeszcz" <wrzeszcz@prokuratura.gda.pl>; "bm" <bm@ms.gov.pl>; "biuro.podawcze" 

<biuro.podawcze@pk.gov.pl>; "sekretariataadamczyka" 

<sekretariataadamczyka@mib.gov.pl>; "w12krs" <w12krs@krakow-sr.sr.gov.pl>; 

"prokuratura" <prokuratura@tarnow.po.gov.pl>; "administracja" 

<administracja@bochnia.sr.gov.pl>; "bochnia" <bochnia@tarnow.po.gov.pl>; "biuro.senator" 

<biuro.senator@interia.pl>; "mzrsm" <mzrsm@is.net.pl>; "krs" <krs@krs.org.pl>; "z-ca 

Kierownika sekretariatu PR W-wa Śródmieście" <katarzyna.kulewicz@warszawa.po.gov.pl>; 

"anna.galej" <anna.galej@warszawa.po.gov.pl>; "Janusz Poleszczuk" 

<janusz.poleszczuk@tychy.ka.policja.gov.pl>; "Prokuratura Regionalna w Krakowie - 

Wydział I" <wydzial-i@krakow.pr.gov.pl>; "organizacyjny" 

<organizacyjny@poznan.po.gov.pl>; "sekretariat" <sekretariat@prokuratura.wroclaw.pl>; 

"sekretariat" <sekretariat@wroclaw.pr.gov.pl>; "anna.zdziech" <anna.zdziech@jelenia-

gora.sr.gov.pl>;  

 

 

  

  

W Polsce obowiązuje jedno prawo. 

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 odniesieniu do przedstawionego świadczenia zawsze właściwy jest tylko jeden 
sposób egzekucji i on powinien zostać wskazany we wniosku. Dla egzekucji 
czynności zastępowalnej (tożsamej dla tytułu wykonawczego I C 1062/08) nie ma 
alternatywy. Nie można powołać się tu na niezawisłość i na swobodę, bo to nie ma z 
tym nic wspólnego. To nie jest sprawa gumowa, ocenna. To są żelazne, ustanowione 
zasady. 

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

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/wyrok-I-C-1062-08.pdf


  

Sebastan Kaleta z Ministerstwa Sprawiedliwości napisał na Twitterze: "Min. Ziobro 
powołał 3 nowych wiceprezesów na wniosek nowej Pani Prezes. Nowy Prezes ma 
prawo dobrać współpracowników. Bo to Prezes ma pełnię odpowiedzialności". 

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/dymisje-w-sadzie-okregowym-w-warszawie/8k3smex 

  

 

 

 

W dniu 2017-09-13 o 10:45, Grzegorz Niedźwiecki pisze: 

  

  

  

Pierwszy wniosek wierzyciela był zatytułowany: wniosek o wszczęcie egzekucji 
świadczenia niepieniężnego i powoływał się za art. 1050 k.p.c. (patrz I Cz 94/13 - 

postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Elblągu z 2013-02-28) w zw. z 
uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 czerwca 2006 r., III CZP 23/06:) i nakładano 
na mnie przez sześć lat (z dziwną niedopuszczalną przerwą między 2009 – 2013) 
bezpodstawne sankcje siedem grzywien w łącznej wysokości 27.100 zł, które 
zamieniono na 180 dni aresztu. 

Kolejne wnioski brzmiały już: Wniosek o wezwanie dłużnika do wykonania 
czynności i treść literalna napisana była jednoznacznie w myśl art. 1049 k.p.c., a 

sędziowie w nosie mają prawo procesowe, ustawy, nadal samodzielnie wykraczają 
poza związania przedmiotowe sądu, ponownie dręczą mnie grzywnami, choć prawo 
im na to nie pozwala. 

Tak postępują barbarzyńcy, a nie stróże prawa, sędziowie etyczni. 

  

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

 

 

  

  

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/dymisje-w-sadzie-okregowym-w-warszawie/8k3smex
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Niew%C5%82a%C5%9Bciwy-wniosek-o-wszcz%C4%99cie-egzekucji-%C5%9Bwiadczenia-niepieni%C4%99%C5%BCnego.pdf
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Niew%C5%82a%C5%9Bciwy-wniosek-o-wszcz%C4%99cie-egzekucji-%C5%9Bwiadczenia-niepieni%C4%99%C5%BCnego2.pdf
http://orzeczenia.elblag.so.gov.pl/content/$N/151010000000503_I_Cz_000094_2013_Uz_2013-02-28_001
http://orzeczenia.elblag.so.gov.pl/content/$N/151010000000503_I_Cz_000094_2013_Uz_2013-02-28_001
https://prawo.money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/uchwala;sn;izba;cywilna,ic,iii,czp,23,06,7353,orzeczenie.html


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/sad-
najwyzszy/uchwala;sn;izba;cywilna,ic,iii,czp,23,06,7353,orzeczenie.html 

http://orzeczenia.elblag.so.gov.pl/content/$N/151010000000503_I_Cz_000094_2013
_Uz_2013-02-28_001 

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

  

Miłej zabawy 

  

PREZES 

Trybunału Narodowego 

z siedzibą w Jeleniej Górze 

  

Grzegorz Niedźwiecki 

  

 

 

W dniu 2017-09-13 o 10:00, jelenia@jgora.po.gov.pl pisze: 

  
----- Original Message ----- 
From: Tadeusz Gał 
To: sekretariat ; wydzialkarny@zakopane.sr.gov.pl ; zakopane ; okregowa ; muszyna ; info ; rejlpd ; 
sekretariat ; prokuratura.ochota ; pn ; prokuratura.srodmiescie ; sekretariat ; sadowy ; poludnie ; 
polnoc ; mikolow ; administracja ; sekretariat ; administracja ; prokuratura ; rzecznikprasowy ; 
srodmiescie ; wrzeszcz ; taga ; bm ; biuro.podawcze ; sekretariataadamczyka ; w12krs ; prokuratura ; 
administracja ; bochnia ; biuro.senator ; mzrsm ; krs ; lew1 ; margerita ; z-ca Kierownika sekretariatu 
PR W-wa Śródmieście ; anna.galej ; Janusz Poleszczuk ; sekretariat ; administracja ; 
pr.gliwice_zachod ; sekretariat.po ; Wydział V Ogranizacyjny ; Grzegorz Szokiel ; oa_suchabeskidzka ; 
Prokuratura Regionalna w Krakowie - Wydział I ; szkolenia ; wydzial.org ; sekretariat ; organizacyjny ; 

https://prawo.money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/uchwala;sn;izba;cywilna,ic,iii,czp,23,06,7353,orzeczenie.html
https://prawo.money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/uchwala;sn;izba;cywilna,ic,iii,czp,23,06,7353,orzeczenie.html
http://orzeczenia.elblag.so.gov.pl/content/$N/151010000000503_I_Cz_000094_2013_Uz_2013-02-28_001
http://orzeczenia.elblag.so.gov.pl/content/$N/151010000000503_I_Cz_000094_2013_Uz_2013-02-28_001
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/
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sekretariat ; sekretariat ; pr.xn--dzieroniow-mjc@swidnica.po.gopv.pl ; pr.wodzislaw ; anna.zdziech ; 
jelenia ; sekretariat 
Sent: Tuesday, September 05, 2017 1:01 PM 
Subject: PD: Re: Monit w/s wniosku o wydanie kserokopii dokumentów z akt sprawy 

 

Dnia Wtorek, 5 Września 2017 12:57 Grzegorz Niedźwiecki <lew1@poczta.fm> napisał(a) 

  

  

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.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/ 

  

Jelenia Góra, dnia 5 września 2017 r. 

  

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

 

W dniu 2017-08-29 o 08:31, Grzegorz Niedźwiecki pisze: 

  

  

Grzegorz Niedźwiecki „Nil” 

58-506 Jelenia Góra,  

mailto:sekretariat@prokuratura.wroclaw.pl
mailto:sekretariat@wroclaw.pr.gov.pl
mailto:pr.xn--dzieroniow-mjc@swidnica.po.gopv.pl
mailto:pr.wodzislaw@gliwice.po.gov.pl
mailto:anna.zdziech@jelenia-gora.sr.gov.pl
mailto:jelenia@jgora.po.gov.pl
mailto:sekretariat@krakow.po.gov.pl
mailto:lew1@poczta.fm
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2018/03/Odmowa-wszczęcia-dochodzenia-PR-1-Ds-1208.2017.pdf
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/


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. 

PREZES 

Trybunału 
Narodowego 

z siedzibą w Jeleniej 
Górze 

  

Grzegorz 
Niedźwiecki 

  

 

W dniu 2017-08-28 o 18:10, Grzegorz Niedźwiecki pisze: 



  

  

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.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/ 

  

Jelenia Góra, dnia 28 sierpnia 2017 r. 

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

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

