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PEŁNOMOCNICTWO

Jako Człowiek rozumny, prawy, sprawiedliwy, odpowiedzialny i cywilizowany, wyłączny 
administrator danych osobowych, dobrym obdarowanym imieniem Anna przez Mamę i Tatę z 
rodu Żak, informuję że:

 Udzielam pełnomocnictwa w ramach równości każdemu/każdej Istocie Ludzkiej – żywemu 
Człowiekowi, jednostce organizacyjnej kto/która to pełnomocnictwo podejmie i na nie się 
powoła w celu wystąpienia w moim Godnym imieniu na moją rzecz i dobro: Anna z rodu Żak. 
c. Waldemara i Hanki jako, wolnego i żywego – Człowieka.

 Upoważniam do obrony praw Ludzkich przed atakiem, porwaniem przez jednostki 
organizacyjne (korporacje) III RP symulujące polskie organa administracji państwowej którymi 
nie są, a które to jednostki dopuściły się przestępstwa aresztowania, osadzenia pod 
fikcyjnymi, fałszywymi, wymyślonymi dowodami i zarzutami, osadzenia mnie w areszcie lub 
zakładzie karnym (czytaj w obozie koncentracyjnym), bowiem osadzonego żywego Człowieka 
pozbawia się możliwości obrony koniecznej przed sfabrykowanymi dowodami przestępstwa, 
kreowanymi przez tzw. POLICJĘ/PROKURATURĘ/SĄD (jako firmy prywatne generujące 
przychód) w stosunku do persona ficta (osoba, osoba fizyczna) wykreowana i podana pod 
przymusem przez prezydent/burmistrz/wójt itp. 

Pełnomocnictwo posiada pełną moc prawną w stosunku do czynności w dochodzeniu do 
prawdy, dobra, sprawiedliwości i harmonii w przypadku uwięzienia lub śmierci na terenie 
więzienia i poza nim, spowodowanej w trakcie przebywania pod przymusem i przez 
funkcjonariuszy lub na ich zlecenie.

Ponadto informuję, że:
 Wykorzystanie danych osobowych przez firmy, instytucje i osoby fizyczne wymaga pisemnej 

zgody kreatorów i właściciela.
 Kara za wykorzystanie danych osobowych bez wykazanej zgody lub uprawnień wynosi 

1.500.000,00 € za jednorazowe kopiowanie i przetwarzanie.
 Kara za podstępne wydobycie podpisu 5.000.000,00 €.
 Kara za dzień pozbawienia wolności 10.000.000,00 €.
 Kara za stosowanie wobec mnie jakiegokolwiek przymusu 6.000.000,00 €.
 Kara za ignorowanie woli zwierzchnika władzy oraz łamanie praw człowieka wynosi 

20.000.000,00 €.

Jestem w wieku trzydziestu dwóch lat i przy zdrowych zmysłach, tekst powyższy 
przeczytałam oraz poświadczam, że jest zgodny z prawdą i moją wolną wolą... co sygnuję 
własnoręcznym podpisem.

Pełnomocnictwo dostępne jest: https://www.zawodowy-polak.pl/AZ-Pelnomocnictwo_2.11.2020.pdf
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