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 AUTONOMIA OSSOWEK 
 Henryk Gaszkowski 

       gaszkowski@wp.pl;         

Od :.Henryk.:Gaszkowski.(c)                                                             :Autonomia Ossowek  ®  , 
Autonomia Ossowek                                                                          Dane dnia: 30 Grudnia 2019 roku.
adres tylko do korespondencji:
C/o: ul. Koszalińska, Po/box 27
(pl78400 Szczecinek. pl.Polska.pl).                                                           
                                                                                                  :Copy-right/copy-claim (-U.C.C. 1-308).

                                              ~~~~  Æ:20 Czerwca Anno domini 2018~~~~

DO:  UPIK  D-U-N-S  Nr  424304628 
         Trzeci Urząd Skarbowy Warszawa-Śródmieście S.A.
         02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14 
         PL: POLSKA  S.A.
         Bożena Pietrzak  –  Naczelnik 

  Dotyczy: czynności realizowanych w przedmiocie sprawy;  Wasz znak:  [1449/SKK/RKS-55/2017], 
                  w ramach rejestrów, w których Wasze nadrzędne i podrzędne podmioty porejestrowały się 

W nawiązaniu  do  Waszych  czynności  dotyczących  sprawy:  Wasz  znak:  [1449/SKK/RKS-
55/2017], oraz do art. 51 Konstytucji III RP, 282 kk, 231 kk, 103 kks, art 1, 6, 43.4 kc oraz
konwencje  i  traktaty  międzynarodowe  w związku  z  art.  91  Konstytucji  III  RP,  dobitnie
upraszam jako Człowiek o wykazanie Waszych umocowań, uwiarygodnień, w nawiązaniu do
Waszych rejestracji  i  partycypacji,  jak też  uwikłania  procesowo-administracyjne  w ładzie
inkorporacyjnym  w  zakresie  uprawnień  do  Waszych  czynności  osób  trzecich  oraz
wymuszania  dla  służby  pod  domniemaniem  zgody  pod  równobieżną  tożsamości  (Re-
branding-USC 3102, oraz domniemanie zgody do używania cesji do patentów w celu cytacji
imion i nazw osoby w odniesieniu do Prawa autorskiego: art. 29, 291 i rozdział 8 art. 78 –
Ochrona autorskich praw osobistych, wykreowanych  na Waszych pismach i stwierdzeniach,
postać  i  korpus  w ramach  pastisz,  karykatura  ujmowane  na  każdej  formie  stwierdzeń  w
ramach Waszej  funkcji  urzędu)  zawartej  w Waszych w domniemaniu zgodnych z prawdą
rejestrach.  
Dobitnie upraszam o dostarczenie raportów, rejestrów, informacji, sprawozdań z czynności,
nagrań na nośnikach magnetycznych i  papierowych potwierdzonych za zgodność poprzez
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notariat  oraz  wykazanie  listy  wszystkich  funkcjonariuszy  publiczno-administracyjnych  w
nawiązaniu  do  kodeksów prawa cywilnego  i  handlowego  oraz  ich  ubezpieczeń  OC oraz
kancelarii prawnych które procedują do ich interesów w przedmiotowej sprawie. oraz  
Czy jakiekolwiek czynności w stosunku do mnie Człowieka chcecie procedować w ramach:
zgody, pozwolenie, kredyt, dług, pożyczka, w odniesieniu do fundamentów jurysdykcji? 
Upraszam o słownik do pojęć synonimów i sylogizmów zawartych w Waszych pismach w
odniesieniu do decyzji (UE 93/13 EWG) o domówionym kontrakcie konsumenckim.
Odpowiedzi oczekuję w terminie SIEDMIU (7) DNI. 
Z uszanowaniem: 

P.S.: NIE-oczekujemy  stosowania  przez  kogokolwiek:  okrężnej  logiki,  regresu,  podstępu,  przymusu,
psychomanipulacji, uzurpacji, autorytaryzmu, segregacji, terroryzmu papierowego, Zero tolerancji, abuzywnych
praktyk,  indolencji,  wymuszania i  korzystania z niezamówionych ofert  reklamowych i  usług,  Lub wezwań i
czynności pod domniemaniem zgody, Nie=jesteśmy na-wynajem lub na-podnajem dla stron i osób z którymi
NIE-mamy ważnej  wedle  prawa do Subrogacji:  Przysięgi  równości,  ważnych  kontraktów i  gwarancji\,  oraz
potwierdzenia ich pełnoletności. 
[Niniejsza wiadomość wraz z załącznikami może stanowić treści powiernicze pod prawem autorskim lub jako
informacje prawnie chronione i została wysłana wyłącznie do wiadomości i tylko do użytku Człowieka pośród
Ludu jako zasadnych i ustanowionych wedle Dobrej wiary i wiarygodnie czyniących wedle poufności i pod
Przysięgą równości pomiędzy intra vivos żywymi, do których została zaadresowana. Jeżeli nie jest Człowiek
w  wieku  większości  lub  działa  jako  notarialnie  uwiarygodniony-a  powierniczy  lub  zaufany:  "Pan/Pani"
zamierzonym  adresatem  niniejszej  wiadomości  lub  korespondencji,  Dobitnie-proszę  jej  nie  ujawniać,
kopiować, dystrybuować lub modyfikować (Re-Branding lub Cytacja w odniesieniu do prawa autorskiego i
Cesji  do  Patentów  i  NAZW)  :  bez  notarialnie  poświadczanego  umocowania  i  wniesienie  należnych  i
stosownych: tantiem i honorariów: ani też w żaden inny sposób udostępniać lub wykorzystywać. W takim
przypadku:  Dobitnie-uprasza  się  o  bezzwłoczne  usunięcie  wiadomości  oraz  poinformowanie  nadawcy  i
alodialnego właściciela-Autora i Biura EG:Kredytora: o zaistniałej sytuacji za pomocą informacji zwrotnej w
przeciągu SIEDEMDZIESIĄT DWIE (72) GODZINY.].:.                                  
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