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Deklaracja Samostanowienia i Odpowiedzialności

Ja Artur, z rodu Dzik - syn Stanisława z rodu Stępień/Dzik i Czesławy, z domu Rutkowska, jako Żywa Istota ludzka,
niniejszym  potwierdzam  co  już  wcześniej  stwierdzałem,  czyniąc  na  podstawie  niezbywalnego  Naturalnego  Prawa
gwarantującego:

 Prawo do życia i prawo do własności oraz do owoców swojej pracy.
 Wolność od niewoli - wolność osobistą (prawo do samostanowienia i samo-posiadania).
 Zakaz tortur, znęcania się i poniżania.

Opis tych praw brzmi jasno i klarownie: 1.- Nie krzywdź.   
                           2.- Nie pozwalaj krzywdzić ani siebie ani innych.

Informuję, oświadczam, stwierdzam, że:

1. Jam Jest Człowiek ~ In Rerum Natura ~ żywa Istota Ludzka ~ potomek ludności rdzennej. Nie jestem żadną OSOBĄ,
żadnym OBYWATELEM i nie podlegam pod jurysdykcję jakiegokolwiek państwa, rządu oraz ich organów państwowych
reprezentowanych przez oszustów będących firmami lub działających jak spółki prawa handlowego lecz bez żadnych
praw do Istoty Ludzkiej. Jestem w jedynej mojej jurysdykcji, rdzennym dziedzicem z pełnymi prawami do ziemi moich
przodków  -  ojczyzny  z  obecną  nazwą:  Rzeczpospolita  Polska  -  państwem  REPUBLIKA  POLSKA  (POLAND
REPUBLIC of). Na podstawie dziedziczenia i Proklamacji Przejęcia Bezpośredniego Sprawowania Władzy Zwierzchniej
w Polsce przez Naród: (http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf) nie
przekazuję  nikomu  mojego  upoważnienia  do  wykonywania  władzy wykonawczej,  ustawodawczej  i  sądowniczej  na
terytorium Ziemi Polskiej w moim imieniu. Jestem nosicielem suwerenności i źródłem władzy zwierzchniej na Ziemi
Polskiej którą sprawuję bezpośrednio.

2. Nadrzędnym bezwzględnie prawem jest Prawo Naturalne ~ Ius Naturale. Opierając się na nim, a także podług waszego
kodeksu cywilnego, waszej religii handlowej kodeksu U.C.C. 1-308  zastrzegam wszystkie moje prawa i uprawnienia,
pełną  zdolność  prawną  dorosłego  poczytalnego  człowieka  oraz  oddalam  i  usuwam  wszystkich  domniemanych
reprezentantów, prokurentów, funkcjonariuszy,  kuratorów, agentów, każdą autoryzację, jurysdykcję nabytą podstępem,
groźbą  i  domniemaniem.  Nie  wyrażam zgody na  subrogację,  na  żadną  ofertę  ani  zaproszenie  do  zawarcia  umowy
mogących spowodować ujmę, bądź uszczerbek na moich dobrach osobistych związanych z niezbywalnym prawem do
wolności,  samostanowienia i własności. W wyniku niespełnienia warunków zawarcia kontraktu oraz braku obopólnej
korzyści  mój  pierwszy kontrakt  –  tzw.  akt  urodzenia  na  podstawie  którego  zostały  stworzone  wszystkie  pozostałe
kontrakty  jest  -  ab  initio  nieważny.  Niniejszym  wycofuję  wszelkie  przeniesione  przeze  mnie  prawa:  autoryzacje,
pełnomocnictwa i anuluję wszelkie wcześniej przekazane uprawnienia wszystkim, którzy kontrolują prawa i uprawnienia
dotyczące OSOBY, niezależnie czy znają tę Deklarację, czy nie.

3. Aktem  prawa  stanowionego  najbliższym  Prawu  Naturalnemu  jest  Powszechna  Deklaracja  Praw  Człowieka
(https://www.zawodowy-polak.pl/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf)  ratyfikowana  przez  Zgromadzenie
Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 10 grudnia 1948 roku. W artykule 30-tym tej Deklaracji napisano, że prawo
jakiegokolwiek państwa nie  może  działać  przeciwko prawom i  wolnościom zawartym w niej,  zatem nikt  nie  może
ograniczać mi praw otrzymanych w związku z moim zaistnieniem, z woli Boga i przy udziale moich rodzicieli.

4.  Ja  Artur,  z  rodu  Dzik dnia  26.stycznia.2022r.  wypowiedziałem  całkowicie  posłuszeństwo  wszystkim  organom
państwa  na  podstawie  Dekretu  Zwierzchnika  Władzy  (dalej  -  DZW).
(http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf).  Jestem  jedynym
beneficjentem  rzeczywistym  fikcji  zwanej  OSOBĄ,  głównym  administratorem  jej  danych  osobowych  i  płatnym
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przedstawicielem. Każdorazowe wykorzystanie moich danych osobowych, w tym kopiowanie, przetwarzanie przez firmy,
instytucje, osoby fizyczne, wymaga pisemnej zgody mnie - kreatora i właściciela, a jej brak podlega karze/rekompensacie
finansowej.

5. Jako żywa Istota Ludzka -  identyfikuję się z Narodowością, natomiast  nie skorzystam z oferty przynależności do
waszej religii - obywatelstwa. Nie podlegam „POLAND REPUBLIC of” na podstawie dekretu DZW i wszelkie „prawa”
tejże  waszej  „korporacji”  mnie  nie  dotyczą.  Z  tego  powodu  każdy podstęp,  brak  logiki,  regres,  podżeganie,  każdą
uzurpację,  autorytaryzm,  segregację,  terroryzm,  obowiązek  lub  przymus  medyczny,  abuzywne  klauzule,  indolencje,
manipulacje, zmuszanie do korzystania z niezamówionych ofert, usług/towarów, zmuszanie do odgrywania ról w waszym
żenującym wodewilu pt. „państwo prawa”, „demokracja”, przymuszanie stawiania się na wezwania, przeprowadzanie
czynności  na  podstawie  domniemania  zgody,  przymus  psychiczny  lub  fizyczny,  jakikolwiek  przymus  oparty  na
przepisach  tzw.  „prawa  stanowionego”  których  nie  akceptuję,  to  wszystko  uznaję  za  nielegalne  i  bezprawne,  bo
niezgodne z Prawem Naturalnym, prowadzące do rządzenia za pomocą oszustwa, terroru, pomówień i gwałtu.

6. Pod  przysięgą  stwierdzam,  że  Ja,  Artur,  z  rodu  Dzik urodzony  w  dniu  05.VI.1976roku  w  Nowym  Dworze
Mazowieckim,  jestem Istotą  Żywą  z  krwi  i  kości  i  od  dnia  urodzenia  w żadnym punkcie  czasowym nie  zostałem
sprzedany, ani oddany w zastaw, ani zaginiony na żadnym morzu, oceanie, lądzie czy przestworzach, ani w żadnej z
katastrof, biorąc pod uwagę  wasze domniemania w waszym tzw. „prawie”. Z dniem dzisiejszym zastrzegam sobie prawo
do jakiejkolwiek ingerencji, z wyjątkiem formalnej zgody z moją Człowieczą Istotą.

Stwierdzam oraz stanowczo nie wyrażam zgody na stosowanie wobec mnie:

➔ Gróźb użycia przymusu nawet bezpośredniego.
➔ Przeszkadzanie w swobodnym poruszaniu się – podróży.
➔ Bezprawną i nielegalną korespondencję zawierającą błędy formalne, fałszywe stwierdzenia.  
➔ Nielegalne nieważne przesyłki pocztowe.
➔ Bezprawne odrzucanie (odmowa przyjęcia, ignorowanie) papierów wartościowych, dokumentów lub oświadczeń,

przedstawionych przez wystawcę – moją osobę.
➔ Zaangażowanie w doprowadzanie, przymuszanie do badań lekarskich i/lub psychiatrycznych.
➔ Przymuszanie na służbę.
➔ Subrogację, dyskryminację, przymuszanie i rasizm.
➔ Prześladowania polityczne - każdy przypadek.
➔ Stosowanie nieważnych, nieobowiązujących, nielegalnych przepisów  – ustaw prawa stanowionego.
➔ Wykonywanie zbiegów medycznych i/lub psychologicznych/psychiatrycznych (np. ekspertyz, eksperymentów),

przymuszanie, nagabywanie do zabiegów, szczepień, niechcianych terapii etc.
➔ Wtargnięcie do mojego pojazdu bez wyraźnej i dobrowolnej zgody.
➔ Wtargnięcie do mieszkania, obszaru bytowania, osady z dojściem bez wyraźnej, dobrowolnej zgody.
➔ Bezpośrednią przemoc psychiczną (groźby, szantaż, stalking i in. działania naruszające moją godność).
➔ Bezpośrednią  przemoc  fizyczną  (dotykanie,  ciąganie,  szarpanie,  popychanie,  uderzanie,  duszenie,  wiązanie,

kneblowanie, zakładanie kajdanek, itp...) i in. środków przymusu bezpośredniego.
➔ Bezpodstawne, wbrew prawu naturalnemu przetrzymywanie w areszcie, pozbawianie wolności.
➔ Bezprawne wnioski o ukaranie / represyjne prawa.
➔ Zakłócanie relacji interpersonalnych, ingerowanie w moją sferę rodzinną, zawodową, wyznaniową 
➔ Okradanie - wykonywanie nieuprawnionych działań z przymusem (np. zajęcia komornicze, deklaracje składek,

kary, faktury wystawione z vat, obowiązkowe ubezpieczenia...etc.). 
➔ Modyfikację DNA i in. zabiegów medycznych, pobranie po śmierci komórek, tkanek i narządów. 

Niniejsze oświadczenie nie podlega odwołaniu i ustanowione zostało na czas nieokreślony. .

Deklaracja dostępna publicznie: https://www.zawodowy-polak.pl/AD-Deklaracja_26.01.2022.pdf 
Artur, z rodu Dzik ©
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PEŁNOMOCNICTWO

Jako Człowiek sprawiedliwy, rozumny, prawy, odpowiedzialny i cywilizowany, wyłączny administrator moich 
danych osobowych, obdarowany przez Mamę i Tatę dobrym imieniem – Artur informuję, że:

✔ Udzielam  pełnomocnictwa  w  ramach  równości  każdemu/każdej  Istocie  Ludzkiej,  żywemu  Człowiekowi,
jednostce organizacyjnej kto/która to pełnomocnictwo podejmie i na nie powoła się w celu wystąpienia w moim
godnym imieniu na moją rzecz i dobro wolnego i żywego Człowieka tj.  Artura syna Taty Stanisława, z rodu
Stępień/Dzik i Mamy Czesławy, z rodu Rutkowska.

✔ Upoważniam do obrony praw Ludzkich przed atakiem, porwaniem przez jednostki organizacyjne (korporacje) III
RP  symulujące  polskie  organa  administracji  państwowej,  które  dopuściły  się  przestępstwa  aresztowania,
osadzenia pod fikcyjnymi,  fałszywymi,  wymyślonymi dowodami i  zarzutami,  osadzenia mnie w areszcie lub
zakładzie  karnym  (czytaj  obozie  koncentracyjnym),  bowiem  osadzonego  żywego-Człowieka  pozbawia  się
możliwości  obrony  przed  sfabrykowanymi  dowodami  przestępstwa,  kreowanymi  przez  POLICJĘ/
PROKURATURĘ/SĄD/STRAŻ GMINNA etc  (prywatne firmy generujące przychód)  w stosunku do persona
ficta  (osoba,  osoba  fizyczna)  nadanej  i  wykreowanej  podstępem/szantażem  przez  USC,  Wójt  Gminy
Pomiechówek.

Pełnomocnictwo  posiada  pełną  moc  prawną  w  stosunku  do  czynności  i  osób  zmierzających  do  dochodzenia
prawdy, dobra i sprawiedliwości na okoliczność uwięzienia mnie, mojej śmierci na terenie więzienia lub poza nim,
w związku z działaniem funkcjonariuszy, agentów lub na ich zlecenie.

Ponadto informuję że:

➢ Wykorzystanie danych osobowych przez firmy, instytucje, osoby fizyczne  ➢wymaga pisemnej zgody.

➢ Kara za bezpodstawny akt oskarżenia 500000 € (od pełnomocnika)/5000000 € (od szefa).

➢ Kara za wykorzystanie danych osobowych bez wykazanej zgody lub uprawnień wynosi 1500000 € za 
jednorazowe kopiowanie i przetwarzanie.

➢ Kara za uprowadzenie, porwanie 10000000 €.

➢ Kara za doprowadzenie do śmierci w więzieniu, areszcie, podczas zatrzymania 1000000000.

➢ Kara za podstępne, pod groźbą, szantażem wydobycie podpisu 5000000 €.

➢ Kara za każdy dzień pozbawienia mnie wolności wynosi 8000000 €.

➢ Kara za naruszenie mojej nietykalność cielesnej 1000000 €.

➢ Kara za ignorowanie woli zwierzchnika władzy oraz łamanie praw człowieka wynosi 10000000 €.

➢ Kara za stosowanie wobec mnie podstępu, przymusu prawnego, przymusu psychicznego, przymusu 
fizycznego, jakiegokolwiek innego przymusu – 5000000 €.

➢ Obowiązuje waloryzacja w przypadku resetu, krachu, wojny, katastrof społecznych etc obowiązuje ekwiwalent w
złocie. Wprowadzam parytet do ceny czystego złota, na dzień 25.I.2022 wynosi 52 Euro za g.

Jestem w wieku czterdzieści sześć lat i przy zdrowych zmysłach, tekst powyższy przeczytałem oraz poświadczam 
że jest zgodny z prawdą i moją wolną wolą, co potwierdzam własnym autografem.

Pełnomocnictwo dostępne publicznie: https://www.zawodowy-polak.pl/AD-Deklaracja_26.01.2022.pdf 
Artur, syn Stanisława z rodu Dzik ©
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