
Zawiadomienie o przestępstwach 

Szanowny Panie Mirosławie Chłopik.  

Art. 304. § 1. k.p.k. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego 
z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. 
Przepisy art. 148 § 2a–2c oraz art. 156a stosuje się odpowiednio.  
§ 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością 

dowiedziały się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane 
niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne 
czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do 
czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do 
zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.  

§ 3. Zawiadomienie o przestępstwie lub własne dane świadczące o popełnieniu 

takiego przestępstwa, co do którego obowiązkowe jest prowadzenie śledztwa 

przez prokuratora, Policja przekazuje wraz z zebranym materiałem niezwłocznie 

prokuratorowi. 

  

Dnia 31 maja 2007 roku Dyrektor Firmy Motoryzacyjnej „Ligęza” Sp. z o.o. w Jeleniej 

Górze Mieczysław Ligęza, podpisał prywatny akt oskarżenia zarzucając Grzegorzowi 

Niedźwieckiemu - że w dniu 23 lutego 2007r. zamieścił na stronie internetowej 

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/ artykuł zatytułowany „Nie kupujcie auta u 

Ligęzy”, w którego treści znalazły się nieprawdziwe i szkalujące dobre imię oraz 

uznaną renomę oskarżyciela prywatnego sformułowania i informacje, w których 

całkowicie bezpodstawnie zarzucono mu, że podczas naprawy powypadkowej 

pojazdu dopuścił się względem jednego ze swoich klientów rzekomego 

„bezpodstawnego wyłudzenia”, tj. czynu wyczerpującego znamiona art. 212 § 1 i 2 

kodeksu karnego. 

Na tą okoliczność załączył:  

dowód: wydruk ze strony internetowej z dnia 23 lutego 2007r. z artykułem „Nie 

kupujcie auta u Ligęzy” (k. 8 akt spray II K 467/07) 

Popełnił przestępstwo m. in. z Art. 235. Kto, przez tworzenie fałszywych dowodów 
lub inne podstępne zabiegi, kieruje przeciwko określonej osobie ściganie o 
przestępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe 
lub przewinienie dyscyplinarne albo w toku postępowania zabiegi takie 
przedsiębierze, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

Stanowią o tym nie pieczątki tych, którzy kryją te przestępstwa tylko fakty. 

 

Dnia 6 maja 2008 roku Sędzia Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze Jarosław 
Staszkiewicz mimo uporczywego szukania (z urzędu) dowodów winy oskarżonego, 
których nie znalazł, wydał stalinowski wyrok skazujący bez przyczyny Grzegorza 

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/


Niedźwieckiego. Popełnił przestępstwa co najmniej z Art. 231. § 1. Funkcjonariusz 

publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, 
działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3. i Art. 271. § 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba 
uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do 
okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do lat 5. 

Świadczą o tym nie pieczątki tych, którzy te przestępstwa stalinowskie kryją tylko 
fakty. 

 

Dnia 20 marca 2014 roku Grzegorz Niedźwiecki złożył do Prokuratury Rejonowej w 
Jeleniej Górze zawiadomienie o przestępstwach m. in. tworzenia fałszywych 
dowodów. Prokuratura Rejonowa po ociężałych działaniach umorzyła 
śledztwo/dochodzenie 1 Ds. 496/14.  

 

Dnia 16 marca 2015 roku Grzegorz Niedźwiecki złożył do Prokuratury Okręgowej w 
Jeleniej Górze wniosek o wznowienie dochodzenia, dołączając dnia 21 kwietnia 2015 
roku nowy fakt - ekspertyzę informatyczną BDW CONSULTING Mariusza 
Czarneckiego z dnia 13 kwietnia 2015 roku, świadczącą o niezasadnym umorzeniu 
dochodzenia 1 Ds. 496/14, albowiem dowód (k. 8 akt sprawy II K 467/07) jest 
dowodem fałszywym. 

To nie jest kwestia dowolnych ocen funkcjonariuszy tylko niezbitych faktów. 

 

Prokurator Okręgowy w Jeleniej Górze Ewa Węglarowicz-Makowska i Prokurator 

Prokuratury Apelacyjnej we Wrocławiu Anna Gwizdalska, wbrew poniższym 

przepisom, w tym, § 261. 1. Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych 

jednostek organizacyjnych prokuratury, zaniechali obowiązków służbowych, nie 

wydali merytorycznych postanowień w związku z propter nova. 

To nie jest kwestia widzi mi się prokuratorów tylko należy mi się merytoryczne 

postanowienie jako pokrzywdzonemu. 

 

Wyrok II K 467/07 z dnia 6 maja 2008 roku nie jest prawomocnym wyrokiem Sądu 

Rejonowego w Jeleniej Górze, tylko przestępstwem poświadczenia nieprawdy przez 

funkcjonariusza Jarosława Staszkiewicza. W wyniku tego przestępstwa wydano 

kolejny kapturowy wyrok (cywilny I C 1062/08), po sfingowanym procesie, 

drenującym niżej podpisanego dziewięć lat i śrubującym bezpodstawnym aresztem 

na 180 dni. To jest zbrodnia. Takie wyroki bez przyczyny wydawali stalinowscy 

sędziowie jak Maria Gurowska Sand. 

Cała eksterminacja, psychoza władzy, oparta jest o jedną kartkę papieru, 

dwa główne przestępstwa i dwie osoby. Jedyny „dowód” oskarżyciela, 

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/files/2015/06/ekspertyza_G_Niedzwiecki.pdf


NIGDY NIEANALIZOWANA kartka papieru, dołączona do aktu 

oskarżenia z dnia 31 maja 2007 roku (k. 8 akt sprawy II K 467/07); fałsz 

materialny przedstawiciela oskarżyciela prywatnego Mieczysława Ligęzy 

(art. 235 kk); fałsz intelektualny SSR Jarosława Staszkiewicza w wyroku 

II K 467/07 z dnia 6 maja 2008 roku (art. 271 § 1 kk). Akceptacja tej 

parodii prawa i mafijne krycie tych ewidentnych bubli umoczyło wszystkie 

struktury we wszystkich instancjach PRL. Trzeba być nieprawdopodobną 

świnią lub imbecylem, żeby tych oczywistych przekrętów nie widzieć. 

Ignorowanie tego faktu nie jest wynikiem „demokratycznych” przepisów tylko 

współudziałem skorumpowanych funkcjonariuszy tzw. organów ścigania i wymiaru 

sprawiedliwości. Na podstawie fałszywej kartki papieru wieloletnie tortury mogą 

stosować tylko zbrodniarze gorsi od pospolitych przestępców. Fakt, że działacie 

wspólnie i w porozumieniu pozwala wam na bezczelność i na śmiałość. Wkrótce 

przedstawię dodatkowe, obciążające zarzuty kryminalne, dotyczące reketierów i 

gangsterów. Urojenia to nie są ustalenia. Nikt nie ma prawa wmawiać mi rzeczy 

niestworzonych. To jest prymitywne oszustwo, nie branie pod uwagę faktów, tylko 

orzekanie z księżyca. Na takie draństwo pozwolić nie można. Prokurator ma ścigać 

przestępstwa, a sędzia obiektywnie i bezstronnie warzyć. Tak ślubowaliście i za to 

bierzecie pieniądze. Kłamstwa należy wyprostować, wadliwe wyroki uchylić, a prawa 

człowieka przywrócić. Jak ktoś chce być gangsterem, to niech zrzuci togę, bo ją 

hańbi. Stosujecie gestapowskie prawo, nadużywając władzy i pieczątek. 

 Ja żądam tylko i wyłącznie, stwierdzenia prokuratorskiego czy dowód: wydruk ze 

strony internetowej z dnia 23 lutego 2007r. z artykułem „Nie kupujcie auta u Ligęzy” 

(k. 8 akt spray II K 467/07) jest wydrukiem ze strony internetowej http://grzegorz-

niedzwiecki.blog.onet.pl/ czy nie? To jest całe clou sprawy II K 467/07 oraz I C 

1062/08, którego nierozwiązanie pociąga za sobą bezpodstawne aresztowania 

Grzegorza Niedźwieckiego na 180 dni. Mam zawsze prawo do obrony oraz do 

poszanowania godności i jako człowiek tego żądam. Dlaczego mi tego odmawiacie? 

 

Zarzucam Prokuratorowi Prokuratury Okręgowej w Olsztynie delegowanemu do 

Prokuratury Generalnej Mirosławowi Chłopikowi przestępstwa krycia kłamstw 

sądowych, krycia przestępstw fałszywego oskarżenia Grzegorza Niedźwieckiego, 

zatajenia dowodów niewinności Grzegorza Niedźwieckiego, współudziału w 

poświadczeniu nieprawdy o czynie Grzegorza Niedźwieckiego z art. 212 § 2 kk, 

tuszowania fałszywych dowodów Mieczysława Ligęzy, poplecznictwa w 

kryminogennych działaniach sędziów, niedopełnienia obowiązków służbowych, 

stronniczości, nie badania prawdziwych ustaleń faktycznych i wszystkich okoliczności 

oraz dowodów, nadużycia władzy, nie ścigania przestępstw zgodnie z konstytucyjną 

zasadą równości wszystkich wobec prawa, kłamania o braków nowych okoliczności i 

nie udzielenia pomocy człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym 

http://grzegorz-niedzwiecki.blog.onet.pl/
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bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na 

zdrowiu. 

Kodeks karny 

Art. 1. § 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony 

pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. 

Art. 162. § 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym 

bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na 
zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby 
na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 3. 

Art. 231. § 1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub 
nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  

Art. 236. § 1. Kto zataja dowody niewinności osoby podejrzanej o popełnienie 

przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego, wykroczenia, wykroczenia 
skarbowego lub przewinienia dyscyplinarnego, podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

Art. 239. § 1. Kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy 

przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego uniknąć odpowiedzialności karnej, w 
szczególności kto sprawcę ukrywa, zaciera ślady przestępstwa, w tym i przestępstwa 
skarbowego albo odbywa za skazanego karę, podlega karze pozbawienia wolności 
od 3 miesięcy do lat 5. 

Art. 271. § 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia 
dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej 
znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
 

Kodeks postępowania karnego 

Art. 2. § 1. Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie ukształtowanie 
postępowania karnego, aby:  

1) sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a 
osoba, której nie udowodniono winy, nie poniosła tej odpowiedzialności, 

3) zostały uwzględnione prawnie chronione interesy pokrzywdzonego przy 
jednoczesnym poszanowaniu jego godności,  

4) rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w rozsądnym terminie. 

§ 2. Podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia 

faktyczne. 

Art. 4. Organy prowadzące postępowanie karne są obowiązane badać oraz 

uwzględniać okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść 
oskarżonego. 

Art. 5. § 1. Oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie 
udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem. 

§ 2. Wątpliwości, których nie usunięto w postępowaniu dowodowym, rozstrzyga się 



na korzyść oskarżonego. 

Art. 6. Oskarżonemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z 
pomocy obrońcy, o czym należy go pouczyć.  

Art. 7. Organy postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie wszystkich 
przeprowadzonych dowodów, ocenianych swobodnie z uwzględnieniem zasad 
prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego. 

Art. 10. § 1. Organ powołany do ścigania przestępstw jest obowiązany do wszczęcia 

i przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, a oskarżyciel publiczny także 
do wniesienia i popierania oskarżenia – o czyn ścigany z urzędu.  

Art. 303. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, wydaje 
się z urzędu lub na skutek zawiadomienia o przestępstwie postanowienie o 
wszczęciu śledztwa, w którym określa się czyn będący przedmiotem postępowania 
oraz jego kwalifikację prawną. 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 24 marca 
2010 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych 

jednostek organizacyjnych prokuratury 

Rozdział 10 

Podjęcie na nowo i wznowienie umorzonego postępowania oraz uchylenie lub zmiana 

prawomocnego postanowienia o umorzeniu postępowania 

§ 261. 1. Postanowienie o podjęciu na nowo umorzonego śledztwa lub dochodzenia 

należy wydać niezwłocznie po ujawnieniu okoliczności wskazujących, że umorzenie 

postępowania było niezasadne. 

 

Ustawa o prokuraturze 

 

 Art. 2. Zadaniem prokuratury jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad 

ściganiem przestępstw. 

Art. 7. Prokurator jest obowiązany do podejmowania działań określonych w 

ustawach, kierując się zasadą bezstronności i równego traktowania wszystkich 

obywateli. 

Art. 44. 1. Prokurator jest obowiązany postępować zgodnie ze ślubowaniem 
prokuratorskim.  

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-20-czerwca-1985-r-o-prokuraturze-polskiej-rzeczypospolitej-ludowej/


1. Prokurator powinien w służbie i poza służbą strzec powagi sprawowanego urzędu 
i unikać wszystkiego, co mogłoby przynieść ujmę godności prokuratora lub 
osłabiać zaufanie do jego bezstronności. 

Art. 45. 4. Przy powołaniu prokurator składa ślubowanie wobec Prokuratora 

Generalnego według następującej roty:  

„Ślubuję uroczyście na powierzonym mi stanowisku prokuratora służyć wiernie 

Rzeczypospolitej Polskiej, stać na straży prawa i strzec praworządności, obowiązki 

mojego urzędu wypełniać sumiennie, dochować tajemnicy prawnie chronionej, a w 

postępowaniu kierować się zasadami godności i uczciwości”; składający ślubowanie 

może dodać na końcu zwrot: „Tak mi dopomóż Bóg”. 

 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 

Art. 2. 

Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, 

urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. 

Art. 7. 

Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. 

Art. 8. 

1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi 

inaczej. 

Art. 9. 

Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. 

Art. 30. 

Przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw 

człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest 

obowiązkiem władz publicznych. 

Art. 32. 

1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania 
przez władze publiczne. 

2. Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub 
gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny. 



Art. 40. 

Nikt nie może być poddany torturom ani okrutnemu, nieludzkiemu lub poniżającemu 

traktowaniu i karaniu. Zakazuje się stosowania kar cielesnych. 

Art. 41. 

1. Każdemu zapewnia się nietykalność osobistą i wolność osobistą. Pozbawienie lub 
ograniczenie wolności może nastąpić tylko na zasadach i w trybie określonych w 
ustawie. 

Art. 42. 

1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego 
pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia. Zasada 
ta nie stoi na przeszkodzie ukaraniu za czyn, który w czasie jego popełnienia 
stanowił przestępstwo w myśl prawa międzynarodowego. 

 

2. Każdy, przeciw komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do 

obrony we wszystkich stadiach postępowania. Może on w szczególności 

wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z 

obrońcy z urzędu. 

 

3. Każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona 

prawomocnym wyrokiem sądu. 

Art. 45. 

1. Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez 
nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. 

Art. 78. 

Każda ze stron ma prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w pierwszej 

instancji. Wyjątki od tej zasady oraz tryb zaskarżania określa ustawa. 

Art. 83. 

Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 91. 

1. Ratyfikowana umowa międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw 
Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część krajowego porządku prawnego i jest 
bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania 
ustawy.  

2. Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie 
ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.  



3. Jeżeli wynika to z ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą Polską umowy 
konstytuującej organizację międzynarodową, prawo przez nią stanowione jest 
stosowane bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami. 

Art. 176. 

2. Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne.  

3. Ustrój i właściwość sądów oraz postępowanie przed sądami określają ustawy. 

Art. 178. 

1. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko 
Konstytucji oraz ustawom.  

2. Sędziom zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie odpowiadające godności 
urzędu oraz zakresowi ich obowiązków.  

3. Sędzia nie może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani 
prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami 
niezależności sądów i niezawisłości sędziów. 

 

Ja żądam tylko i wyłącznie, stwierdzenia prokuratorskiego czy dowód: wydruk ze 

strony internetowej z dnia 23 lutego 2007r. z artykułem „Nie kupujcie auta u Ligęzy” 

(k. 8 akt spray II K 467/07) jest wydrukiem ze strony internetowej http://grzegorz-

niedzwiecki.blog.onet.pl/ czy nie? To jest całe clou sprawy II K 467/07 oraz I C 

1062/08, którego nierozwiązanie pociąga za sobą bezpodstawne aresztowania 

Grzegorza Niedźwieckiego na 180 dni. Mam zawsze prawo do obrony oraz do 

poszanowania godności i jako człowiek tego żądam. Dlaczego mi tego odmawiacie? 

 

Grzegorz Niedźwiecki 
ul. Działkowicza 19 
58-506 Jelenia Góra 
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