
Jelenia Góra, dnia 10 czerwca 2022 r. 

Grzegorz Niedźwiecki „Nil” 

58-506 Jelenia Góra, ul. Działkowicza 19 

 

Skarb Państwa – Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, 

Prezes Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze 

 

Dotyczy: 

PR 3 Ds. 359/17 – II K 1423/18 – V KO 85/18 – II K 38/19(20) 

PR 3 Ds. 183/18 – II K 1456/18 – V KO 86/18 – II K 851/18 

PR 1 Ds. 535/19 – II K 900/19 – V KO 68/21 

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

https://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wymiar-niesprawiedliwosci/ 

https://www.trybunal-narodowy.pl/producenci-przestepcow/ 

 

Wezwanie do naprawienia szkody 

Naprawienie szkody kradzieży piętnastu lat życia i nielegalnych wyroków ma nastąpić w pieniądzu 

 

Obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej niezgodnym z ... 

Obowiązek odszkodowawczy państwa jest konsekwencją zasady państwa prawa oraz zasady równości obywateli. Ustawodawca 

konstytucyjny stanowi w art. 77 Konstytucji RP, że każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez 

niezgodne z prawem działanie władzy publicznej. 

Art. 77. Prawo do wynagrodzenia szkody  

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.  
 

Art. 363. Sposoby naprawienia szkody  

§ 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. 

 

Międzynarodowa Taryfa Odszkodowawcza 

Każdy człowiek ma prawo posługiwać się tą Międzynarodową Taryfą, w Polsce i na świecie, bez żadnych ograniczeń, w każdej 

sytuacji, do każdej instytucji, do każdego sądu. „Za złamanie moich praw ludzkich przysługuje mi odszkodowanie zgodnie z 

Międzynarodową Taryfą Odszkodowawczą, która jest załącznikiem do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i 

Politycznych z 19.12.1966 r., ratyfikowana przez Sejm PRL w 1977 r.  

http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Akt-oskar%C5%BCenia-3-Ds.-359.2017.pdf
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Postanowienie-II-K-1423-18-wyst%C4%85pi%C4%87-do-SN-o-przekazanie-sprawy-innemu-ns%C4%85dowi.pdf
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/v-ko-85-18.pdf
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/wyrokuzasadnienie.pdf
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Akt-oskar%C5%BCenia-3-Ds.-183-18.pdf
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/II-K-1456-18.pdf
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/v-ko-86-18.pdf
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Wyrok-S%C4%85d-Rejonowego-w-Z%C5%82otoryi-II-K-851-18.pdf
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Akt-oskar%C5%BCenia-nieuprawnionego-oskar%C5%BCyciela-PR-1-Ds.-535-19.pdf
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Wyrok-nakazowy-II-K-900-19-z-naruszeniem-Polskiej-Karty-Praw-Ofiary.pdf
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2016/11/Sad-Najwyzszy-nakazal-orzekac-na-rzecz-prokuratorki-ktora-wynajeli-do-sfingowanego-procesau-V-KO-85-prowadzonego-z-naruszeniem-kwalifikacji-prawnej-i-Polskiej-Karty-Praw-Ofiary.pdf
https://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/
https://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wymiar-niesprawiedliwosci/
https://www.trybunal-narodowy.pl/producenci-przestepcow/
https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/25143/SZCZERBINSKA_Obowiazek_naprawienia_szkody_wyrzadzonej_2010.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/25143/SZCZERBINSKA_Obowiazek_naprawienia_szkody_wyrzadzonej_2010.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://arslege.pl/konstytucja-rzeczypospolitej-polskiej/k15/a5308/
https://arslege.pl/kodeks-cywilny/k9/a4224/


http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1966.html 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19770380167 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19770380167/T/D19770167L.pdf 

 

Wysokość odszkodowania 

1. Przeszkadzanie w swobodnym poruszaniu się 1.000 € ryczałt  

2. Groźba użycia środków przymusu 10. 000 € ryczałt  

3. Brak osobistego prawnie uwierzytelnionego podpisu na pismach procesowych 2.000 € ryczałt  

4. Zlekceważenie urzędowego obowiązku udostępnienia informacji przez prokuraturę i sąd 2.000 € ryczałt  

5. Za bezprawną i nielegalną korespondencję, zawierającą błędy formalne i fałszywe stwierdzenia, zawarte między innymi, 

w ostrzeżeniach, karach administracyjnych, opłatach itp. 1.000 € ryczałt, + 10-krotnie 

6. Nielegalne, nieważne przesyłki pocztowe 1.000 € ryczałt  

7. Ściągnięcie pieniędzy bez sprawdzonego, oryginalnego tytułu długu 200.000 € ryczałt  

8. Zaangażowanie w doprowadzeniu do przymusu badań lekarskich i / lub psychiatrycznych 2.000.0000 € ryczałt  

9. Fałszerstwo stanu osobowego 500.0000 € ryczałt  

10. Dyskryminacja, przymus lub rasizm każdy przypadek 500.0000 € ryczałt  

11. Prześladowania polityczne, każdy przypadek 500.0000 € ryczałt  

12. Zastosowanie nieważnych, nieobowiązujących, niekonstytucyjnych, nielegalnych przepisów prawnych 1.000.000 € ryczałt  

13. Stosowanie norm i przepisów, których ważność nie została złożona lub dowodów na okres po wydaniu przez 

przedstawienie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie wyznaczonego standardu 3.000.000 € ryczałt  

14. Egzekwowanie zasad nie potwierdzonych prawidłowo państwowymi ustawami, bez suwerennej legitymacji jej 

wykonawców 1.000.000 € ryczałt.  

15. Wykonanie działań medycznych i / lub psychicznych (np. ekspertyz) wbrew woli osoby 10.000.000 €, co najmniej 

16. Wykonywanie nieuprawnionych działań z przymusem (np. zajęcia komornicze, kary, faktury wstępne, etc. bez posiadania 

jednoznacznego statusu „urzędnika państwowego” 1.000.000 € ryczałt  

17. Działania bez podpisu i prawomocnej legitymacji pracownika państwowego albo urzędnika mianowanego 100.000 € 

ryczałt  

18. Wtargnięcie na prywatne terytorium, bez wyraźnej i dobrowolnej zgody 500,000 € ryczałt.  

19. Wtargnięcie do mieszkania i przynależnych pomieszczeń, bez wyraźnej i dobrowolnej zgody 1.000.000 € ryczałt  

20. Bezpośrednia przemoc fizyczna (indywidualne działania, ciągnięcie, popychanie, uderzanie, wiązanie, kneblowanie, 

zakładanie kajdanek itp., następstwa powstałe na wskutek ataku i poszczególnych działań) 500.000 € każdy przypadek  

21. Bezpodstawne zatrzymanie w areszcie 5.000.000 € ryczałt  

22. Bezpodstawne przetrzymywanie w areszcie, pozbawienie wolności 75 000 € za godzinę x 48 = 3.600.000 € 

23. Rejestracja długów nieruchomości w hipotece 200.000 € ryczałt + rejestracja  

24. Łamanie praw człowieka – naruszenie godności ludzkiej, wbrew rezolucji ONZ 217 A i / lub Europejskiej Konwencji Praw 

Człowieka (EMRK) 500.000 € ryczałt  

25. Pogwałcenie prawa międzynarodowego – IP66 (Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i obywatelskich 1966.) – traktat 

prawa międzynarodowego (ratyfikowany przez Polskę w 1967 roku!) 500.000 € ryczałt  

26. Utrata, odebranie mienia lub własności – w zależności od indywidualnego przypadku: Wartość własności lub mienia+ 

25%, Wartość własności lub mienia+ 25% 1.000 € komputer 

27. Bezpodstawny akt oskarżenia osoby i / lub pełnomocnika 500.000 € ryczałt  

28. Bezprawne wnioski o ukaranie / represje prawa 300.000 € ryczałt  

29. Opłaty karne, represje, śledzenia, przymus, zniesławienie wobec krewnych poszkodowanej osoby (małżonka, partnera, 

dzieci i wnuków) 200.000 € ryczałt  

30. Zajęcie bez państwowej legitymacji komornika, pieniędzy, towarów, nieruchomości 400.000 € ryczałt  

31. Wyłudzanie pieniędzy, towarów, nieruchomości przez komornika bez państwowej legitymacji i bez uprawomocnionego 

wyroku suwerennego sądu, bez własnoręcznego podpisu sędziego 500.000 € ryczałt  

32. Posłużenie się sprzeczną z prawem międzynarodowym (IP66), pisemną groźbą nakazu aresztowania podczas zajęć 

komorniczych 300.000 € ryczałt  

33. Sprzeczne z prawem międzynarodowym, IP66, dokonanie zajęcia komorniczego pod groźbą nakazu aresztowania 

800.000 € ryczałt  

34. Sprzeczne z ustawą zasadniczą złamanie dóbr osobistych, prywatnej autonomii 300.000 € ryczałt  

http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/onz/1966.html
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=wdu19770380167
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19770380167/T/D19770167L.pdf


35. Złamanie zasad ochrony danych osobowych, podsłuchy telefoniczne, komputerowe szpiegostwo, przechwytywanie 

korespondencji w pomieszczeniach biurowych i handlowych: każdy przypadek 200.000 € ryczałt  

36. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez sąd, sędziego, sekretarza 

sądu, bez ważnej legitymacji suwerennego państwa 500.000 € ryczałt  

37. Złożenie podpisu w celu uwierzytelnienia aktu administracyjnego, wyroku, postanowienia, bez posiadania legitymacji 

suwerennego państwa 200.000 € ryczałt  

38. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, przez osobę lub pracownika 

sądu, który nie jest sądem państwowym, lecz sądem fałszywym 200.000 € ryczałt 

https://vk.com/wall538734265_681 

Ogółem: 34.018.000 € = 156.482.800 zł 

 

Grzegorz Niedźwiecki „Nil” – 5543 dni co stanowi 15 lat, 2 miesiące i 4 dni politycznie represjonowany 

https://vk.com/wall538734265_681
https://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/wp-content/uploads/2020/04/Postanowienie-PR-Jelenia-G%C3%B3ra-o-odmowie-wszcz%C4%99cia-dochodzenia-w-trybie-art.-212-kk.pdf
http://grzegorz-niedzwiecki.hexcom.net/2016/11/16/poklosie-niczego/
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