
Dąbrowa Górnicza, dn. 27 sierpnia 2019 r. 

Areta z rodu Jakubowicz.                                                                                                                                      
Ul. Piłsudskiego 32/409                                                                                                                                           
41-303 Dąbrowa Górnicza                                                                                                          

Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej  

Wiceprezes Sądu oraz VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń
SSR Ewa Barańska

                                                                                             Ul. Graniczna 23; 41-300 Dąbrowa Górnicza
boi@dabrowag.sr.gov.pl; w8wo@dabrowag.sr.gov.pl; sekretariat@dabrowag.sr.gov.pl;

Tel. (32) 295-94-65

Dot.:  Pismo  Ko  1949/19  sygn.  akt:  II  K  462/18  z  dn.  14.  08.2019  r  oraz  pisma  dostępnego:
http://www.zawodowy-polak.pl/ASJ-SR-Dabrowa-Gornicza-2019.08.12.pdf 

Działając w żywotnym interesie Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu suwerena – Narodu Polskiego i swoim
ostatecznego  decydenta  w  sprawach  państwa  –  zwierzchnika  władzy  ustawodawczej,  wykonawczej  i
sądowniczej na podstawie prawa naturalnego, 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
(http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf)  a  także  ze
względu  na  wieloletnie,  nielegalne  funkcjonowanie  wszystkich  organów  w  państwie  wynikające  przede
wszystkim z cyklicznie przeprowadzanych przestępstw - zamachów stanu dla kamuflażu zwanych wyborami
powszechnymi  -  brak  niepodważalnie  udokumentowanych  mandatów  społecznych  wszystkich,  rzekomych
przedstawicieli narodu w organach władzy/administracji publicznej, ….

Więcej informacji na temat nielegalnego funkcjonowania wszystkich organów w państwie znajduje się na:
http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm.

WSKAZUJĘ, CO NASTĘPUJE  :

1. Na podstawie  art.  4.1  i  4.2  w  związku  z  art.  45.1  Konstytucji  oraz  art.  439  k.p.k.  §  1  (1)  i  (2)
(Dz.U.2018.0.1987)  pod  rygorem  nie  ważności  postępowania  oraz  odpowiedzialności  karnej  za
działanie na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej (art. 127 § 1 k.p.k. i art. 8 Dekretu Zwierzchnika Władzy
w  RP.  http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf)
wzywam Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej do usunięcia w terminie 7 dni od doręczenia braków
formalnych przedmiotowego pisma poprzez:

1.1 Zaopatrzenie  go  w  podpis  i  pieczątkę  imienną  sędziego,  który  rzekomo  wydał  zarządzenie  lub
przedstawienie (w związku z treścią art. 4.2 Konstytucji) niepodważalnie udokumentowanego mandatu
społecznego osoby pełniącej funkcje Ministra Sprawiedliwości, który wydał wskazane zarządzenie o
niewymaganym podpisie własnoręcznym. Pismo należy również zaopatrzyć w pieczęć Sądu.
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1.2 Dostarczenie  odpisu  zarządzenia  wydanego  rzekomo  przez  sędziego  na  podstawie,  którego  i  z
upoważnienia  Kierownika Sekretariatu  Agnieszka Kapustyńska  – Zastępca  Kierownika Sekretariatu
przesłała przedmiotowe pismo.

2. Ponownie wzywam Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej do wykazania legalności uprawnień swoich
przedstawicieli  oraz przepisów prawa na podstawie, którego działają (zgodnie z treścią mojego pisma
dn. 12.08.2019 r.). 

3. W związku z w/w brakami formalnymi (punkt 1 i 2) przedmiotowe pismo i całe postępowanie nie mają
obowiązującej mocy prawnej. 

Mimo  to  w  celu  wyjaśnienia  sprawy  do  końca  odpowiadam  i  precyzuję:  tak  moje  pismo  z  dn.
12.08.2019  r.  stanowi  zażalenie  na  postanowienie  z  dn.  23.07.2019,  ale  pod  warunkiem
niepodważalnego wykazania przez  Sąd Rejonowy w Dąbrowie Górniczej legalności uprawnień jego
przedstawicieli, którzy zaangażowani są w rozpatrywanie sprawy oraz legalności prawa na podstawie,
którego  działają,  bo  „każdy  ma  prawo  do  sprawiedliwego  i  jawnego  rozpatrzenia  sprawy  bez
nieuzasadnionej  zwłoki  przez  właściwy,  niezależny,  bezstronny  i  niezawisły  sąd”  (art.  45.1
Konstytucji) na podstawie prawa legalnego – ustanowionego przez osoby uprawnione – posiadające
niepodważalnie udokumentowane mandaty społeczne (art. 4.2 Konstytucji).

Sąd reprezentowany przez osoby nieuprawnione – powołane na stanowisko sędziowskie przez inne
osoby nieuprawnione  –  nieposiadające  niepodważalnie  udokumentowanych  mandatów  społecznych
(art.  4.2  Konstytucji)  nie  jest  właściwym,  niezależnym,  bezstronnym  i  niezawisłym  sądem
gwarantującym  sprawiedliwe  i  jawne  rozpatrzenie  sprawy  bez  nieuzasadnionej  zwłoki  a  jego
orzeczenia nie mają obowiązującej mocy prawnej.

4. Zobowiązuję się do złożenia dodatkowego, odręcznego podpisu na moim piśmie z dn. 12.08.2019 r. 

W/w pismo dostępne publicznie: http://www.zawodowy-polak.pl/ASJ-SR-DabrowaGornicza-2019.08.27.pdf 

Areta z rodu Jakubowicz.
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Do wiadomości:  -  Zwierzchnik Władzy Rzeczypospolitej Polskiej;  

-    Tadeusz Cichocki  tcichocki@tcichocki.pl

- Ruch Narodowy – biuro@ruchnarodowy.net; finanse@ruchnarodowy.net; media@ruchnarodowy.net; dolnoslaskie@ruchnarodowy.net; kujawskopomorskie@ruchnarodowy.net; 
lubelskie@ruchnarodowy.net; sekretarz@ruchnarodowy.net;   lubuskie@ruchnarodowy.net; lodzkie@ruchnarodowy.net; malopolskie@ruchnarodowy.net; mazowieckie@ruchnarodowy.net, 
opolskie@ruchnarodowy.net, podkarpackie@ruchnarodowy.net; pomorskie@ruchnarodowy.net; slaskie@ruchnarodowy.net; swietokrzyskie@ruchnarodowy.net; 
warminskomazurskie@ruchnarodowy.net; wielkopolskie@ruchnarodowy.net;                                                                                                                   

 - Młodzież Wszechpolska - sekretariat@mw.org.pl; bartosz.berk@mw.org.pl; biuro.prasowe@mw.org.pl; wydzial.prawny@mw.org.pl; redakcja@mw.org.pl;                                              

- Obóz Narodowo-Radykalny - tomaszkalinowski@onr.com.pl; rekrutacja@onr.com.pl; zagranica@onr.com.pl;                                                                                                                        
- Państwowa Komisja Wyborcza/Krajowe Biuro Wyborcze – biuro prasowe@pkw.gov.pl; iodo@kbw.gov.pl; slu-biuro@kbw.gov.pl; slupsk@kbw.gov.pl; kos-
elzbieta.radomska@kbw.gov.pl; szc-sekretariat@kbw.gov.pl; gow-dorota.jurczynska@kbw.gov.pl; zga-stanislaw.blonkowski@kbw.gov.pl; jga-agata.rycyk@kbw.gov.pl; 
walbrzych@kbw.gov.pl; opole@kbw.gov.pl; bbi-dyr@kbw.gov.pl; nowy.sacz@kbw.gov.pl; kro-leszek.bak@kbw.gov.pl; prz-zygmunt.leszczynski@kbw.gov.pl; zam-
anna.chrzan@kbw.gov.pl; che-delegatura@kbw.gov.pl; bpo-krzysztof.sadowski@kbw.gov.pl; bia-marek.rybnik@kbw.gov.pl; suwalki@kbw.gov.pl; ols-dyr@kbw.gov.pl; elb-
adam.okrucinski@kbw.gov.pl; byd-wyb@kbw.gov.pl; pila@kbw.gov.pl; poznan@kbw.gov.pl; poz-kancelaria@kbw.gov.pl; leszno@kbw.gov.pl; legnica@kbw.gov.pl; 
wroclaw@kbw.gov.pl; katowice@kbw.gov.pl; kra-dyr@kbw.gov.pl; tar-dyr@kbw.gov.pl; rze-roman.ryniewicz@poczta.kbw.gov.pl; tag-dyr@kbw.gov.pl; lub-daniel.drzazga@kbw.gov.pl; 
sid-marcin.skolimowski@kbw.gov.pl; lom-dyr@kbw.gov.pl; cie-grazyna.kawecka@kbw.gov.pl; konin@kbw.gov.pl; kal-dyr@kbw.gov.pl; kbwczestochowa@kbw.gov.pl; kie-
dyr@kbw.gov.pl; rad-dyr@kbw.gov.pl; war-dyr@kbw.gov.pl; plo-del@pkw.gov.pl; wlo-dyr@kbw.gov.pl; kbw.lodz@pkw.gov.pl; pio-biuro@kbw.gov.pl; ski-biuro@kbw.gov.pl;                  

  - Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - kontakt@kprm.gov.pl; sprm@kprm.gov.pl; cirpress@kprm.gov.pl; das@kprm.gov.pl; drm@kprm.gov.pl; centrum@kprm.gov.pl; 
sekretariat_wk@kprm.gov.pl; dsz@kprm.gov.pl; bf@kprm.gov.pl;                                                                                                                                                                                                      

- Ministerstwo Sprawiedliwości - skargi@ms.gov.pl;                                   -  Sejm RP – listy@sejm.gov.pl;                                                                                   

- Rzecznik Praw Obywatelskich - biurorzecznika@brpo.gov.pl;               -  Ministerstwo Finansów - kancelaria@mf.gov.pl;                                                                  

- Policja - kancelaria.gabinetkgp@policja.gov.pl; kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl; kwp@podlaska.policja.gov.pl; komendant.kmp@lomza.bk.policja.gov.pl; 
kmp@suwalki.bk.policja.gov.pl; kpp@augustow.bk.policja.gov.pl; kpp@bielsk-podl.bk.policja.gov.pl; komendant.kpp@grajewo.bk.policja.gov.pl; kpp@hajnowka.bk.policja.gov.pl; 
kpp@kolno.bk.policja.gov.pl; komendant.kpp@monki.bk.policja.gov.pl; kpp@siemiatycze.bk.policja.gov.pl; komendant.kpp@sokolka.bk.policja.gov.pl; kpp@wysokie-
maz.bk.policja.gov.pl; kpp@zambrow.bk.policja.gov.pl; redakcja@policja.waw.pl; bip@kujawsko-pomorska.policja.gov.pl; salatka.agata@lubuska.policja.gov.pl; bip@policja.katowice.pl; 
Artur.Bartkowiak@malopolska.policja.gov.pl; bip@lodzka.policja.gov.pl; redakcja_bip@warminsko-mazurska.policja.gov.pl; sebastian.maj@opolska.policja.gov.pl; 
admin@szczecin.kwp.gov.pl; m.bloch@wielkopolska.policja.gov.pl; msiczek@mazowiecka.policja.gov.pl; bip@podkarpacka.policja.gov.pl; krzysztof.morzynski@wr.policja.gov.pl;             

- Urząd  Marszałkowski Województwa Pomorskiego – info@pomorskie.eu; marszalek@pomorskie.eu; w.byczkowski@pomorskie.eu; k.trawicki@pomorskie.eu; 
r.swilski@pomorskie.eu; h.zych-cison@pomorskie.eu; prasa@pomorskie.eu; m.pisarewicz@pomorskie.eu; m.ledwon@pomorskie.eu; s.lewandowski@pomorskie.eu;                                      
- Pomorski Urząd Wojewódzki – zok@gdansk.uw.gov.pl; sekretariat.wojewody@gdansk.uw.gov.pl;                                                                                                      - Starostwo 
Powiatowe w Starogardzie Gdańskim – starostwo@powiatstarogard.pl;                                     

- Urząd  Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – urzad_marszalkowski@mazovia.pl; rzecznik@mazovia.pl; strona@mazovia.pl; bip@mazovia.pl;                                                  

- Mazowiecki Urząd Wojewódzki - info@mazowieckie.pl; wicewojewoda.dabrowski@mazowieckie.pl; wicewojewoda.standowicz@mazowieckie.pl; 
dyrektorgeneralny@mazowieckie.pl;                                                                                                                                                                                                                

- Urząd Regulacji Energetyki - ure@ure.gov.pl;                                                       - Ministerstwo Energetyki - me@me.gov.pl;                                                                                               

- Szef Kancelarii Senatu – secretary.general@senat.gov.pl;                                                                                                                                                                                                             
- PGNiG - reklamacje.moog.gw@pgnig.pl; reklamacje.rm@pgnig.pl; cc.moog@pgnig.pl;                                                                                         - NIK - nik@nik.gov.pl;                          
- PROSCAPE - netlook.pl - ksiegowosc@netlook.pl; info@netlook.pl;                                                                                                                                                                                    

- Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - rada@piaseczno.eu; urzad@piaseczno.eu; sekretariat@piaseczno.eu; michalak@piaseczno.eu;                                           juszczyk@piaseczno.eu;       

- Wójt Gminy Lubichowo - ug.lubichowo@wp.pl; 1zastepcawojtalubichowo@wp.pl; wojt.lubichowo.gst@gminypolskie.pl;                                                                                                     
- Trybunał Konstytucyjny – prezydialny@trybunal.gov.pl; prasainfo@trybunal.gov.pl; skarga@trybunal.gov.pl; bib@trybunal.gov.pl; wydawnictwa@trybunal.gov.pl; 
iod@trybunal.gov.pl;                                                                                                                            

- Sąd Najwyższy – ref.inf.publ@sn.pl; biuro.prasowe@sn.pl; sn@sn.pl; kpp@sn.pl; ba@sn.pl; rzecznik@sn.pl; k.michalowski@sn.pl; a.raczkowska@sn.pl;                                                 

- Naczelny Sąd Administracyjny – informacje@nsa.gov.pl; prezesnsa@nsa.gov.pl; izbafin@nsa.gov.pl; izbagosp@nsa.gov.pl; izbaadm@nsa.gov.pl; borzecznictwa@nsa.gov.pl; 
wpe@nsa.gov.pl; wag@nsa.gov.pl;                                                                                                                                                -Trybunał Stanu – zojd@sn.pl;                                                       
- MSWiA - kancelaria.glowna@mswia.gov.pl; sekretariat.daipm@mswia.gov.pl; sekretariat.dap@mswia.gov.pl; sekretariat.dbi@mswia.gov.pl; departament.budzetu@mswia.gov.pl; 
sekretariat.dpgifm@mswia.gov.pl; dkin.sekretariat@mswia.gov.pl; dks@mswia.gov.pl; obywatelstwo@mswia.gov.pl; dolizk@mswia.gov.pl; dpp.koordynacja@mswia.gov.pl; 
dep.prawny@mswia.gov.pl; sekretariat.dsm@mswia.gov.pl; sekretariat.dso@mswia.gov.pl; sekretariat.dt@mswia.gov.pl; sekretariat.dwrmnie@mswia.gov.pl; dz@mswia.gov.pl; 
waii@mswia.gov.pl; baf.sekretariat@mswia.gov.pl; bksio.sekretariat@mswia.gov.pl; biuroministra.BM@mswia.gov.pl;                                                                                 - ABW – 
poczta@abw.gov.pl; rzecznik@abw.gov.pl;                                                  - SOP – kancelaria@sop.gov.pl; rzecznik@sop.gov.pl;                                                                               
- KGŻW - kgzw.sekretariat@ron.mil.pl; rzecznikzw@mon.gov.pl; cszwminsk@ron.mil.pl; kgzw.sekretariat@ron.mil.pl; oszwwarszawa@ron.mil.pl; 
mozwwarszawa.sekretariat@ron.mil.pl; ozwelblag.rzecznik@ron.mil.pl; ozzwwarszawa@ron.mil.pl; oszwminsk@ron.mil.pl;                                                                                                        
- BBN – bbn@bbn.gov.pl; mskowron@bbn.gov.pl;  rzecznik@bbn.gov.pl; jkwasniewska@bbn.gov.pl; iod@bbn.gov.pl;                                                                                                           
- MON - comon.sekretariat@mon.gov.pl;  zdzikot.sekretariat@mon.gov.pl; sek.skurkiewicz@mon.gov.pl; lapinski.sekretariat@mon.gov.pl; podsekdspo@mon.gov.pl; 
dyrgenmon@mon.gov.pl; da@mon.gov.pl; sekretariatdb@mon.gov.pl; di@mon.gov.pl; dk@mon.gov.pl; sekretariat.dks@mon.gov.pl; dkon@mon.gov.pl; doin@ron.mil.pl; 
dpbm@mon.gov.pl; dpz@mon.gov.pl; dp.sekretariat@mon.gov.pl; dss@mon.gov.pl; dsipo@mon.gov.pl; dwsz.sekretariat@mon.gov.pl; dwszdr.kierownictwo@mon.gov.pl; 
kontakt@mon.gov.l; buo@mon.gov.pl; dgmon.biuro@mon.gov.pl; bdsuot@ron.mil.pl; biuroproobronne@mon.gov.pl; iod@mon.gov.pl; dwot.sekretariat@mon.gov.pl; 
dkws.sekretariat@mon.gov.pl; kplazuk@mon.gov.pl; cdissz@wp.mil.pl; bip.wniosek@mon.gov.pl; i3to@mon.gov.pl; sekretariat.nck@mon.gov.pl                                                                     
- Kancelaria Prezydenta RP - listy@prezydent.pl;                                                                                                                                                           - Inne.
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