
~ Człowiek ~ Zwierzchnik władzy ~ Władza zwierzchnia ~

 dorota. z rodu nawrocki©
[Bielsko-Biała/Polska/PL]

KOD POCZTOWY-NIE NALEŻY DO ADRESU REZOLUCJA (A)Res56/830NZ2002

Do korespondencji mail: dorotazrodunawrocki@gmail.com 
_______________________________________________________________________________________________________________________
Nota do pryncypała jest notą do agenta… a nota do agenta jest notą do pryncypałów.                                   Polska, Bielsko-Biała  - 10 styczeń 2022r

Nielegalnie Funkcjonujący Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej (dalej NFSRBB)
Nielegalnie pełniąca obowiązki sekretarza sądowego Monika Sporysz

43-300 Bielsko-Biała, ul. Bogusławskiego 24
wkarny9@bielsko-biala.sr.gov.pl

Dot.: Pisma ..WEZWANIE’’ o sygnaturze IX W 186/21 , datowanego na 08 grudnia 2021 i odebranego za 
potwierdzeniem dnia 16 grudnia 2021, dostępnego pod linkiem: 
https://drive.google.com/drive/folders/1IgmGcD8kHXB6hzBIVGMaj43QdLbLiwZa?usp=sharing 

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA ZWIERZCHNIKA WŁADZY W 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Działając  w  żywotnym  interesie  Rzeczypospolitej  Polskiej  w  imieniu  suwerena  –  Narodu  Polskiego  –
ostatecznego  decydenta  w  sprawach  państwa  –  zwierzchnika  władzy  ustawodawczej,  wykonawczej  i
sądowniczej  doręczam NFSRBB odpis  postanowienia Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej  Polskiej  z
dnia 10 stycznia 2022 r. wraz z uzasadnieniem. 

POSTANOWIENIE W IMIENIU ZWIERZCHNIKA WŁADZY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OD, KTÓREGO NIE PRZYSŁUGUJE ZAŻALENIE 

Zwierzchnik Władzy w Rzeczypospolitej  Polskiej  w składzie  – dorota.  z  rodu nawrocki© - przedstawiciel
Narodu Polskiego po rozpoznaniu w dniu 09 stycznia 2022 r.  na posiedzeniu niejawnym przedmiotowego
pisma NFSRBB 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 ) 

POSTANOWIŁ

A) Uznać   treść  przedmiotowego  pisma WEZWANIE  (z  dn.08.12.2021  o  sygnaturze  IX  W 186/21)
NFSRBB za nieważne z mocy prawa – niewywołujące żadnych skutków prawnych, a samo pismo
uznać za wyłudzanie owoców pracy oraz groźby karalne ze strony ,,sekretarza sądowego’’ Monika
Sporysz,  która  działa  jak  sama  określa  w  w/w  piśmie  ,,na  zarządzenie  sędziego’’ i  w  związku  z
powyższym

B) Nakazać    Monice Sporysz,  pod rygorem odpowiedzialności karnej przed suwerenem lub w przypadku
przeprowadzenia w państwie właściwych reform przez osoby uprawnione (!) - przed legalnymi sądami: 
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B1)  Niezwłoczne  i  dobrowolne  zaprzestanie procederu  nielegalnego  funkcjonowania,  w  tym
wykonywania  zarządzeń  ludzi  udających  sędziów  -  działania  na  szkodę  moją,  rdzennych  Polek,
Polaków i Polski lub

B2)  Niezwłoczne wykazanie suwerenowi na podstawie art. 4.1 (1) Ustawy o dostępie do informacji
publicznej w związku z treścią art. 4.1 i 4.2 Konstytucji RP oraz art. 3 DZW, a także PPWB legalności
uprawnień sędziów, których zarządzenia wykonuje – w szczególności wszystkich ,,zamieszanych’’ w
sprawę  IX  W  186/21 – do  sprawowania  urzędu  na  stanowisku  sędziowskim  –  FAKTU
POSIADANIA  NIEPODWAŻALNIE  UDOKUMENTOWANEGO
MANDATU  SPOŁECZNEGO  PRZEZ  PREZYDENTA  RP,  KTÓRY
DOKONAŁ  POWOŁANIA TYCH SĘDZIÓW na  podstawie  art.  55  ustawy  z  dn.
27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.0.2072t.j.) i art 179 Konstytucji.  

B3)  PO  WYKAZANIU UPRAWNIEŃ SWYCH  ZARZĄDCÓW –  uzupełnienie
braków  formalnych,  będącego  podstawą  przedmiotowego  pisma  WEZWANIE,  ,,wyroku’’  z  dnia
21.09.2021., którego Zwierzchnik Władzy w RP dorota z rodu nawrocki© nigdy nie otrzymał do rąk
własnych!!! 

C) Poinformować  , że:

C1)   Przedmiotowe  pismo  ,,WEZWANIE’’  z  dnia  08.12.2021  uznane  zostało  za  dowód  na
kontynuowanie nielegalnego funkcjonowania przedstawicieli ,, Sądu Rejonowego’’ w Bielsku-Białej.

C2)  Każde  kolejne  pismo  bez  wykazania  uprawnień  do  przetwarzania  danych  osobowych  i
zajmowanych stanowisk będzie uznane jako dowód w cywilnym procesie odszkodowawczym zgodnie
z informacją zawartą w deklaracji  (https://www.zawodowy-polak.pl/DN-Deklaracja_27.04.2021r.pdf),
przed legalnie funkcjonującymi sądami. 

C3)  Pracownik  firmy  popełniającej  przestępstwo,  w  tym  m.in.  działający  bez  podpisu  i  bez
prawomocnej legitymacji pracownika państwowego albo urzędnika mianowanego oraz stosujący
nieważne, nieobowiązujące, niekonstytucyjne i nielegalne przepisy prawne podlega również karom
zgodnie z Międzynarodową Taryfą Odszkodowawczą za łamanie praw ludzkich w stosunku do osoby
IP66.

D) ) Oskarżyć przed zakonspirowanymi Trybunałami Narodu Polskiego (organami Zwierzchnika Władzy
w RP)  wszystkich przedstawicieli NFSRBB, w tym sekretarzy sądowych oraz  wszystkich innych
nielegalnie funkcjonujących organów/urzędów/instytucji, … w RP: 

D1) Na podstawie prawa naturalnego i art. 23 Ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z
treścią  jej  art.  4.1  o nie  udostępnienie  suwerenowi informacji  (dowodów) w sprawie  legalności
posiadanych rzekomo uprawnień. 

D2) Na podstawie prawa naturalnego i art. 231 § 1. k.k. oraz art. 23 kc o świadome/umyślne działania
na szkodę interesu publicznego i  prywatnego w tym generowania niepotrzebnych kosztów dla
Skarbu Państwa (Narodu Polskiego) oraz nieuprawnionego przetwarzania danych osobowych celem
uzyskania korzyści majątkowych.

D3) Na podstawie prawa naturalnego i art. 127 § 1 k.k. oraz art. 8 DZW o współudział w zamachu
stanu  -  pozbawianiu  Polaków  niepodległości  -  niezależności  od  formalnego  wpływu  osób
nieuprawnionych. 

D4) Na podstawie prawa naturalnego i art. 8 DZW o zdradę stanu – działanie na szkodę Polski i
Polaków. 

Strona 2 z 5

https://www.zawodowy-polak.pl/DN-Deklaracja_27.04.2021r.pdf


D5)  Na  podstawie  prawa  naturalnego  i  art.  7  konstytucji  RP  o  zastosowanie  nieważnych,
nieobowiązujących, niekonstytucyjnych i nielegalnych przepisów prawnych. 

E) Wezwać   Monikę Sporysz  do wskazania czy swoje nielegalne pismo, żądania, roszczenia, groźby
kieruje do:

- Istoty Ludzkiej ~ Człowieka ~ żywej kobiety z przyrodzonymi prawami naturalnymi od zrodzenia z
wolną wolą, w tym wyboru czy do

-  Kreacji w ramach ~ osoby fizycznej ~ jako martwej w prawie osoby bez duszy, rozumu oraz logiki.

UZASADNIENIE 

1. Zgodnie z punktem 10 Postanowienia Zwierzchnika Władzy z dnia 15 września 2021, dotyczącego
sprawy  IX  W  186/21  i  dostępnego  pod  linkiem:  https://www.zawodowy-polak.pl/DN-
postanowienie_15.09.2021.pdf, by skutecznie podważyć jego prawomocność należało: 

a) Niepodważalnie wykazać suwerenowi legalność uprawnień przedstawicieli wszystkich organów w
państwie,  w  szczególności  przedstawicieli  NFSR  w  Bielsku-Białej  oraz  legalności  kodeksów,
rozporządzeń, ustaw na które się powołują, i/lub 

b)  Niepodważalnie  wykazać  suwerenowi  sprzeczność  jego  treści  z  polską  racją  stanu  i  polskim
interesem narodowym rdzennej ludności. 

Nie uczyniono tego! 

W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM POSTANOWIENIE ZWIERZCHNIKA WŁADZY Z DNIA 15
WRZEŚNIA 2021 JEST WCIĄŻ PRAWOMOCNE – TZN. ZGODNE Z PRAWDĄ, PRAWEM,
OSTATECZNE I  OBOWIĄZUJĄCE – A WSZELKIE DZIAŁANIA PROWADZONE PRZEZ
WSZYSTKICH  PRZEDSTAWICIELI  NFSRBB,  W  TYM  SEKRETARZY SĄDOWYCH,  SĄ
NIEWAŻNE Z MOCY PRAWA I NIEWYWOŁUJĄCE ŻADNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH

ŻADEN SĘDZIA W RP NIE JEST UPRAWNIONY DO ORZEKANIA I
W ZWIĄZKU  Z  TYM  ŻADEN  SEKRETARZ  SĄDOWY NIE  JEST
UPRAWNIONY  WYKONYWAĆ  BEZPRAWNE  ZARZĄDZENIA
NIELEGALNYCH SĘDZIÓW

WAŻNE UWAGI

➢ Wyroki  zakonspirowanych  Trybunałów  Narodu  Polskiego  –  organów  Zwierzchnika  Władzy  w
Rzeczypospolitej  Polskiej  nie  są  ograniczone  przepisami  prawa  ustanowionego  przez  nielegalnie
funkcjonujące organa państwa. 

➢ W sytuacji,  gdy  wszystkie  organa  w państwie  funkcjonują  nielegalnie  -  osoby pełniące  funkcje  w
sposób nieuprawniony, ich mocodawcy/sponsorzy oraz kolaboranci podlegają odpowiedzialności karnej
przed Zwierzchnikiem Władzy w RP (art.  8 DZW oraz art.  4.1 i  4.2 Konstytucji) lub w przypadku
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przeprowadzenia  reformy  państwa  przez  osoby  do  tego  uprawnione  (!)  –  przed  legalnie
funkcjonującymi sądami. 

➢ Kontynuowanie  nielegalnego  funkcjonowania  organów  w  państwie  reprezentowanych  przez  osoby
nieuprawnione  –  zorganizowanej  grupy  przestępczej  –  oszustów,  hipokrytów,  złodziei,  …
nieposiadających mandatów społecznych,  przejmujących władzę w wyniku cyklicznie powtarzanych
zamachów stanu – fałszerstw zwanych dla kamuflażu wyborami powszechnymi oraz podejmowanie i
egzekwowanie nieważnych z mocy prawa decyzji, sprzecznych z polską racją stanu i polskim interesem
narodowym zmusza Zwierzchnika Władzy w RP do podjęcia obrony koniecznej!!!

➢ Kolejne działania nielegalnie funkcjonujących organów w państwie niepoprzedzone niepodważalnymi
dowodami legalności uprawnień ich przedstawicieli będą dowodami (do dyspozycji zakonspirowanych
Trybunałów Narodu Polskiego - art. 8 DZW, międzynarodowych organów wymiaru sprawiedliwości i
światowej opinii publicznej) na ich świadome/umyślne działania na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej. 

Postanowienie dostępne publicznie: h  ttps://www.zawodowy-polak.pl/DN-postanowienie_  10  .  01  .202  2  .pdf     

Załączniki: 
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka: 
(https://www.zawodowy-polak.pl/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf) 
Deklaracja i Pełnomocnictwo:
(https://www.zawodowy-polak.pl/DN-Deklaracja_27.04.2021r.pdf)
 
Jestem przy zdrowych zmysłach, tekst powyższy i w linkach przeczytałam oraz poświadczam że jest zgodny z
prawdą i moją wiedzą na obecną chwilę... co sygnuję własnoręcznym podpisem. 

                                                                                  dorota. z rodu nawrocki©
                                                                                                              

                                                                                
      
                                                                                                                                                                                   
Do wiadomości: 

➢ Zwierzchnik Władzy RP 
➢ Tadeusz Cichocki: t.cichocki@t.cichocki.pl; http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm
➢ Trybunał Stanu: zojd@sn.pl 
➢ Trybunał Konstytucyjny: prezydialny@trybunal.gov.pl; prasainfo@trybunal.gov.pl; skarga@trybunal.gov.pl; 

bib@trybunal.gov.pl; wydawnictwa@trybunal.gov.pl 
➢ Naczelna Izba Kontroli: nik@nik.gov.pl 
➢ Kancelaria Prezydenta RP: listy@prezydent.pl 
➢ Ministerstwo Sprawiedliwości: skargi@ms.gov.pl 
➢ Ministerstwo Edukacji Narodowej: kancelaria@mein.gov.pl 
➢ Rzecznik Praw Obywatelskich: biurorzecznika@brpo.gov.pl 
➢ Sejm RP: listy@sejm.gov.pl 
➢ Szef Kancelarii Senatu: secretary.general@senat.gov.pl 
➢ Urząd Ochrony Danych Osobowych: kancelaria@uodo.gov.pl 
➢ Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: uokik@uokik.gov.pl 
➢ Główny Inspektorat Sanitarny: inspektorat@gis.gov.pl 
➢ Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego: rzecznik@abw.gov.pl; 
➢ Służba Ochrony Państwa: rzecznik@sop.gov.pl; 
➢ Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej: kgzw.sekretariat@ron.mil.pl 
➢ Biuro Bezpieczeństwa Narodowego: bbn@bbn.gov.pl
➢ Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: biuroministra.BM@mswia.gov.pl; 

kancelaria.glowna@mswia.gov.pl; sekretariat.daipm@mswia.gov.pl; sekretariat.dap@mswia.gov.pl; 
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sekretariat.dbi@mswia.gov.pl; departament.budzetu@mswia.gov.pl; sekretariat.dpgifm@mswia.gov.pl; 
departament.budzetu@mswia.gov.pl 

➢ Państwowa Komisja Wyborcza / Krajowe Biuro Wyborcze: biuro@kbw.gov.pl 
➢ Komenda Główna Policji: kancelaria.gabinetkgp@policja.gov.pl 
➢ Komendy Wojewódzkie Policji: kwp@bk.policja.gov.pl; komendant@wodzislaw.ka.policja.gov.pl; sekretariat-

komendanta@bg.policja.gov.pl; kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl; kwp.gorzow@go.policja.gov.pl; 
kwp@podlaska.polic; rzecznik@ki.policja.gov.pl; poczta@malopolska.policja.gov.pl; rzecznik@lu.policja.gov.pl;
komendant@ld.policja.gov.pl; komendant@ol.policja.gov.pl; kancelaria.komendanta@po.policja.gov.pl; 
kwp@ra.policja.gov.pl; rzecznik@rz.policja.gov.pl; kontaktkwp@wr.policja.gov.pl; 
kancelaria@ksp.policja.gov.pl 

➢ Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej: dyzurny@bielsko.ka.policja.gov.pl; 
kryminalny@bielsko.ka.policja.gov.pl; przest.narkot@bielsko.ka.policja.gov.pl; sztab@bielsko.ka.policja.gov.pl; 
rd@bielsko.ka.policja.gov.pl; pg@bielsko.ka.policja.gov.pl; korupcja@bielsko.ka.policja.gov.pl; 
ppziz@bielsko.ka.policja.gov.pl; kadry@bielsko.ka.policja.gov.pl 

➢ Komisariaty i Posterunki Policji w Bielsko-Biała i okolice: kp1@bielsko.ka.policja.gov.pl; 
kp2@bielsko.ka.policja.gov.pl; kp3@bielsko.ka.policja.gov.pl; kp4@bielsko.ka.policja.gov.pl; 
czechowice@bielsko.ka.policja.gov.pl; jasienica@bielsko.ka.policja.gov.pl; 
kobiernice@bielsko.ka.policja.gov.pl; szczyrk@bielsko.ka.policja.gov.pl;  wilkowice@bielsko.ka.policja.gov.pl; 
kozy@bielsko.ka.policja.gov.pl; kobiernice@bielsko.ka.policja.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 

➢ Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej: informacja@bielsko-biala.so.gov.pl  
➢ Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej na ul. Mickiewicza 22: informacja@bielsko-biala.sr.gov.pl 
➢ Stowarzyszenie Sędziów Polskich: to.marczynski@gmail.com; biuro@iustitia.pl; iudex001@gmail.com
➢ Ambasada Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej: info@britishembassy.pl 
➢ Ambasada Republiki Węgierskiej: mission.vao@mfa.gov.hu 
➢ Ambasada Ukrainy: emb_pl@mfa.gov.ua 
➢ Ambasada Królestwa Szwecji: ambassaden.warszawa@gov.se 
➢ Ambasada Federacji Rosyjskiej: rusembpol@mid.ru 
➢ Ambasada Palestyny: info@palestine.pl 
➢ Ambasada Królestwa Norwegii: emb.warsaw@mfa.no 
➢ Ambasada Nowej Zelandii: nzwsw@nzembassy.pl 
➢ Ambasada Republiki Federalnej Niemiec: warszawa@wars.diplo.de 
➢ Ambasada Królestwa Marokańskiego: ambasadakrolestwamaroka@neostrada.pl 
➢ Ambasada Republiki Łotweskiej: embassy.poland@mfa.gov.lv 
➢ Ambasada Republiki Litewskiej: amb.pl@urm.lt 
➢ Ambasada Irlandii: warsawembassy@dfa.ie 
➢ Ambasada Republiki Finlandii: sanomat.var@formin.fi 
➢ Ambasada Królestwa Danii: wawamb@um.dk 
➢ Ambasada Republiki Czeskiej: warsaw@embassy.mzv.cz 
➢ Ambasada Republiki Chorwacji: croemb.warszawa@mvep.hr 
➢ Ambasada Republiki Austrii: warschau-ob@bmeia.gv.at 
➢ Ambasada Republiki Włoskiej: ambasciata.varsavia@esteri.it 
➢ Inne: kontakt@kancelaria-seg.org; stardust8883@icloud.com; dominikaremszel@interia.eu; 

anna.m.zak@gmail.com; leszek.qb@wp.pl; beatasuwerenka@protonmail.com; barbara_zaba@wp.pl; krzysztof-
chudek@wp.pl; kc@zawodowy-polak.pl; gaszkowski.ossowek@wp.pl; pawelzrodukinecki@gmail.com 
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