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Dot.:   Wezwania  L.dz.ZW-1521/22  RsoW-387/22 otrzymane dn. 03.03.2022r  sierż.szt. Roland Boruta 

           (brak własnoręcznego czytelnego podpisu !) Niepodpisane wezwanie jest nieważne.

1. Zarzut:  

Nielegalne - niezgodne z przepisami Ustawy z dn. 06 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U.2020.0.360
t.j.) funkcjonowanie tej formacji, bo realizowane przez osoby nieuprawnione – powołane i nadzorowane
w sposób sprzeczny z treścią tej ustawy przez inne osoby nieuprawnione – nieposiadające wymaganych
prawem niepodważalnie udokumentowanych mandatów społecznych.

2. Dotyczy:  

Policji w Rzeczypospolitej Polskiej w tym Komendanta Miejskiej Policji w Żorach oraz wszystkich 
podległych mu funkcjonariuszy.
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3.    Żądania:  

Działając w interesie  państwa i  Narodu Polskiego w imieniu suwerena sprawującego w sposób
bezpośredni  władzę  zwierzchnią  w  RP  na  podstawie  prawa  naturalnego  i  art.  4  Konstytucji
(http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf -
PPWB) kategorycznie żądam:

3.1. Wykazania  na  podstawie  art.  4  i  art.  13  Ustawy  o  dostępie  do  informacji  publicznej
(Dz.U.2020.0.2176  t.j.)  w  związku  z  treścią  art.  4.1  i  4.2  Konstytucji,  art.  3  DZW
(http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf)  oraz  art.:
5.3, 5a.4, 5b.4, 5c.6, 6b, 6c i 6d Ustawy o Policji legalności uprawnień Policji w Rzeczypospolitej
Polskiej  w  tym  Komendanta  Miejskiej  Policji  w  Żorach  oraz  wszystkich  podległych  mu
funkcjonariuszy poprzez wykazanie niepodważalnie udokumentowanego wymaganego prawem (art.

4.2  Konstytucji,  art.3  DZW,  …)  mandatu  społecznego  Prezesa  Rady  Ministrów  oraz  ministra
właściwego do spraw wewnętrznych.

3.2. W przypadku  nie  wykazania  legalności  uprawnień,  o  których  mowa powyżej  -  niezwłocznego
zaprzestania  procederu  nielegalnego  funkcjonowania  i  nieuprawnionego  odwoływania  się  do
przepisów prawa przeznaczonego wyłącznie dla organów legalnych pod rygorem odpowiedzialności
karnej przed Zwierzchnikiem Władzy w RP za działanie na szkodę państwa i Narodu Polskiego.

3.3. W przypadku nie wykazania legalności uprawnień i nie zaprzestania nielegalnego funkcjonowania
– wskazania (w związku treścią z art. 6 k.p.a. i art. 7 Konstytucji) podstawy prawnej i faktycznej nie
zastosowania się  do przedstawionych  powyżej  żądań suwerena  bezpośrednio sprawującego władzę
zwierzchnią w RP w zgodzie z polską racją stanu i polskim interesem narodowym.

Informuję ponadto, że do chwili obecnej nie podważono prawomocnego, ostatecznego i obowiązującego 
charakteru w/w PPWB i DZW, co oznacza, że wywołują one skutki prawne.

Pouczenie

Odpowiedzi na niniejsze pismo należy udzielić w ustawowym terminie,  w trybie formalnym – listem
poleconym  za  potwierdzeniem  odbioru  uwierzytelnionym  oryginalnym,  własnoręcznym  podpisem
legalnego  Komendanta  KMP  w  Żorach  lub  osoby  przez  niego  upoważnionej  pod  rygorem  jej
nieważności. Odpowiedź adresowana powinna być nie do Adam Mura, jako osoby fizycznej, lecz jako
przedstawiciela Zwierzchnika Władzy w RP sprawującego ją w sposób bezpośredni (art. 4 Konstytucji).

   Pismo dostępna publicznie:  https://www.zawodowy-polak.pl/AM-NFKMP_w_Zorach_2022.03.04.pdf

   Deklaracja dostępna publicznie:  https://www.zawodowy-polak.pl/AM-Deklaracja_13.02.2022r.pdf                         

                                                                                                                       Adam Mura
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