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KOD POCZTOWY-NIE NALEŻY DO ADRESU REZOLUCJA (A)Res 56/83 ONZ 2002

Do korespondencji mail: amura  @  interia.pl
Tel. 783 343 040

Nota do pryncypała jest notą do agenta… a nota do agenta jest notą do pryncypałów.                                          Polska, Żory - 29 kwietnia 2022r

Nielegalnie funkcjonujący Urząd Miasta Żory (NFUMŻ)

Do nielegalnie pełniącego obowiązki prezydenta Waldemara Socha
Do nielegalnie pełniąca obowiązki kierownika Joanny Leśniak

Al. Wojska Polskiego 25 44-245 Żory 
umzory@um.zory.pl

zgok@um.zory.pl

Dot.: Upomnienia  Nr UP 0305/2022 z dnia 25. 04. 2022 pismo otrzymane dnia 2022-04-28
                        (Upomnienie dotyczy braku opłat za śmieci)

Zwierzchnik Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej w składzie – Adam, z rodu Mura – przedstawiciel Narodu Polskiego po
rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2022r. na posiedzeniu niejawnym przedmiotowego pisma – „Upomnienia 
Nr UP 0305/2022 z dnia 25. 04. 2022 pismo otrzymane   dnia 2022-04-28”, działając na podstawie prawa naturalnego,   
art. 1 i 3 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP (dalej–DZW 
http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf)  a także art. 4.1 i 4.2 
Konstytucji RP (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483) oraz Proklamacji przejęcia bezpośredniego sprawowania władzy      
zwierzchniej w Polsce przez naród  (dalej    PPWB 
http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf), zarządzam:

DECYZJA ZWIERZCHNIKA WŁADZY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
OD KTÓREJ NIE PRZYSŁUGUJE ZAŻALENIE

1. Uchylam w całości Upomnienia Nr UP 0305/2022 z dnia 25. 04. 2022:
Wydaną przez nielegalnie pełniącego obowiązki prezydenta Waldemara Socha i nielegalnie pełniącą funkcję 
kierownika Joannę Leśniak - uznaję za nieważną z mocy prawa, związku z faktem braku wiarygodnych - 
posiadających wartość dowodową dokumentów źródłowych w procesach wyborczych stanowiących podstawę do 
ustalenia ich wyników bezwzględnie wymaganych przez Zwierzchnika Władzy w RP niezależnie od innych 
okoliczności (np. nielegalnie ustanowionych i sprzecznych z polską racją stanu przepisów prawa), bo ich brak:

• Uniemożliwia zweryfikowanie zgodności oficjalnych wyników wyborów z faktyczną wolą 
podmiotów czynnego prawa wyborczego – brak dowodu potwierdzającego obecność wyborcy na 
wyborach.

• Umożliwia jednocześnie dowolne i bezkarne, bo nieweryfikowalne fałszowanie faktycznych wyników
przez PKW i inne komisje wyborcze na zlecenie ich sponsorów, mentorów, …:
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2.  Zarzut:
Nielegalne – niezgodne z treścią art. 4.2 Konstytucji RP (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483),i art. 3 DZW, i - art. 2 DZW 1-2018

 (http://www.tcichocki.pl/Dekret%20Zwierzchnika%20W%C5%82adzy%20w%20RP%201-2018%202018.10.25.pdf) 

  funkcjonowanie NFUMŻ w Żorach , bo realizowane przez osoby nieuprawnione powołane i zatrudnione przez 
inne osoby nieuprawnione – nieposiadające wymaganych przepisami w/w prawa i wolą suwerena 
niepodważalnie udokumentowanych mandatów społecznych oraz uporczywe działania na szkodę państwa i 
Narodu Polskiego (utrudnianie działalności polskim przedsiębiorcom i rolnikom, zadłużanie państwa polskiego 
– kredyty w międzynarodowych instytucjach finansowych, okradanie Polaków – kontrybucje/haracze zwane 
dla niepoznaki podatkami, składkami ubezpieczeniowymi, emerytalnymi, …, pozbawianie praw człowieka – 
poniżanie, segregacja, pozbawianie niepodległości, ludobójstwo pod pozorami leczenia, dewastacja służby 
zdrowia, …,) co wyczerpuje znamiona przestępstw: art.: 118, 127, 231, 235, …, k.k. (Dz.U.2000.0.1444 t.j.).

Dotyczy: Wszystkich przedstawicieli, NFUMŻ i administracji państwa.

             2.1   Brak słownika do pojęć dotyczących szczegółowych rozliczeń zawartych w wystawianych fakturach –          
                    oszustwa – art 235 KK. 

2.2.Kolaboracja z oszustami – brak uprawnień administracyjno–skarbowych i do przetwarzania 
danych osobowych (art.107 u.o.d.o.) oraz wymaganych prawem podpisów – art. 227 KK. 
2.3. Podżeganie do finansowania i wspierania wrogów, terrorystów oraz oszustów – art. 127 i 286 KK.
tj. działanie uporczywe i świadome wszystkich przedstawicieli NFUMŻ w Żorach na szkodę rdzennej 
ludności narodowości polskiej.

  3.  Żądania Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej:
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 oraz 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, 4.2 i 61 Konstytucji oraz art. 3 DZW legalności uprawnień wszystkich 
przedstawicieli NFUMŻ w Żorach poprzez wykazanie faktu posiadania przez nich wymaganych prawem i wolą 
suwerena niepodważalnie udokumentowanych powołań / mianowań wydanych przez osoby posiadające 
niepodważalnie udokumentowane mandaty społeczne pod rygorem nieważności z mocy prawa wszelkich 
decyzji oraz odpowiedzialności karnej przed organami Zwierzchnika Władzy w RP za działanie na szkodę 
państwa i Narodu Polskiego w związku z faktem nielegalnego funkcjonowania i finansowania Prokuratury, 
sądownictwa i wszystkich innych organów w państwie (żaden z nich nie wykazał suwerenowi legalności 
uprawnień swoich przedstawicieli).

3.2. W przypadku powoływania się na ustalenia PKW i SN należy również wykazać legalność uprawnień 
przedstawicieli tych organów. W tym celu należy wykazać suwerenowi fakt posiadania niepodważalnie 
udokumentowanych mandatów społecznych przez tych Prezydentów RP, którzy powoływali poszczególnych 
przedstawicieli PKW i SN do sprawowania urzędu na stanowiskach sędziowskich.

3.3.W przypadku nie udzielenia odpowiedzi lub nie wykazania w ustawowym terminie legalności upoważnień i 
licencji, o których mowa powyżej - niezwłocznego zaprzestania procederu nielegalnego funkcjonowania i 
nieuprawnionego odwoływania się do przepisów prawa  przeznaczonego wyłącznie dla  urzędu – 

reprezentowanego przez osoby uprawnione oraz działania na szkodę państwa i Narodu Polskiego. 
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3.4.  W przypadku nie udzielenia odpowiedzi lub nie wykazania legalności uprawnień i nie zaprzestania 
nielegalnego funkcjonowania w ustawowym terminie – wskazania (w związku z treścią 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 pod rygorem aktywacji zakonspirowanych Trybunałów Narodu Polskiego i Oddziałów Obrony 
Koniecznej Narodu Polskiego – organów Zwierzchnika Władzy w RP (art. 8 DZW).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.

3.5. W przypadku braku właściwej informacji przez należycie ukonstytuowany organ państwa i dalsze 
bezprawne przetwarzanie danych osobowych przez nieuprawnionego urzędnika, zostanie on ukarany zgodnie z 
informacjami zawartymi w deklaracji samostanowienia i odpowiedzialności, - natomiast pismo przez niego 
sygnowane uznane zostanie jako dowód w sprawie, art. 23 KC ( Dz.U.2020.0.1740 t.j - Ustawa z dnia 23 
kwietnia 1964 r.).

POUCZENIE

Każdy Polak który niezwłocznie, formalnie i faktycznie, dobrowolnie odstąpi od kontynuowania nieuprawnionego 
pełnienia funkcji i wykonywania obowiązków na podstawie nielegalnych upoważnień we wszystkich organach państwa, 
tym samym skorzysta z uzasadnionej podstawy do złagodzenia kary.

Odpowiedzi na niniejsze pismo udzielić może wyłącznie osoba uprawniona do legalnego reprezentowania NFUMŻ w 
Żorach w ustawowym terminie i w trybie formalnym pod rygorem jej nieważności. Odpowiedź przedstawiciela NFUMŻ 
adresowana do osoby fizycznej zamiast do przedstawiciela Zwierzchnika Władzy w RP sprawującego ją w sposób 
bezpośredni (art. 4 Konstytucji) pozostawiona zostanie w aktach sprawy bez udzielania odpowiedzi, jako dowód w 
sprawie nielegalnego i sprzecznego z przepisami prawa oraz interesem narodowym Polaków funkcjonowania organów w 
państwie.
                                                                                                                         

Nie istnieje obowiązek prawny respektowania nielegalnie ustanowionego „prawa” sprzecznego z interesem narodowym
Polaków oraz wykonywania wszelkiego rodzaju decyzji nielegalnych organów, urzędów, instytucji, służb, wojska, …,

np.: rozkazów komendantów i dowódców, poleceń wydawanych przez nielegalnie funkcjonującą Policję, obowiązkowego
szczepienia, noszenia maseczek/przyłbic, kwarantanny, mobilizacji do wojska, udostępniania wojsku swoich

samochodów, opłacania kontrybucji/haraczy dla kamuflażu nazywanych podatkami, opłatami,…. 

Decyzja dostępna jest publicznie: https://www.zawodowy-polak.pl/AM-NFUMZ-Zory_29.04.2022.pdf

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

©Adam, Antoni,  z rodu Mura.
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