AUTONOMIA OSSOWEK
Henryk Gaszkowski
gaszkowski@wp.pl;

Dano dnia: 12 listopada 2019 roku

Pani
Sylwia Denis
Prokuratura Rejonowa w Wałczu
78-600 Wałcz, ul. Kościelna 3
e-mail: pr.walcz@prokuratura.koszalin.pl;
jednostka organizacyjna

Prokuratury Okręgowej w Koszalinie
ul. Gen. Władysława Andersa 34 a
75-950 Koszalin
w Rejestrze UPIK (upik.de) widniejąca jako
prywatna firma o numerze D-U-N-S: 422334404
Dotyczy: opublikowanej na stronie NCI „BARWY BEZPRAWIA” informacji
o prowadzeniu przez Prokuraturę Rejonową w Wałczu sprawy o
przestępstwo z art. 226 § 1 k.k., oznaczonej Nr PR Ds.1189.2019,
dotyczy: Redaktora Naczelnego – NCI „BARWY BEZPRAWIA”
Pana Rafała Krzyształowskiego
Na podstawie ludzkiej zasady: Nie pozwalaj krzywdzić innych – wynikającej z prawa
naturalnego (ius naturale), które stanowi:
Nie krzywdź innych,
Nie pozwalaj krzywdzić innych ani siebie,
oraz na podstawie art. 4.1 i 4.2 Konstytucji RP, które stanowią:

-24.1 Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu,
4.2 Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.
oraz Proklamacji przejęcia bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej przez naród
(http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf)
pod rygorem konsekwencji wynikających z treści art. 8 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP
(http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf)
wobec obowiązku i braku przedstawienia dowodów, które potwierdziłyby w sposób
niepodważalny, że wszyscy jego przedstawiciele powołani zostali i funkcjonują na podstawie
legalnego oraz powszechnie obowiązującego prawa (zgodnie z polską racją stanu/polskim
interesem narodowym) przez osoby do tego uprawnione a nie oszustów nielegalnie
pełniących ich obowiązki.
Pełniący obowiązki prezydenta Andrzej Duda, Sąd Najwyższy, KBW, PKW i inne jednostki
organizacyjne, uchyliły się lub nie przedstawiły w udzielonych odpowiedziach w sposób
niepodważalny, że wszyscy przedstawiciele powołani zostali i funkcjonują na podstawie
legalnego oraz powszechnie obowiązującego prawa.
WZYWAM
w/w do respektowania Praw Człowieka Pana Rafała Krzyształowskiego, określonych w
prawie naturalnym oraz nadrzędnym akcie prawnym Powszechnej Deklaracji Praw
Człowieka (rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A (III) przyjęta i proklamowana w
dniu 10 grudnia 1948 roku, w tym przez Polskę), zabezpieczona Międzynarodową taryfą
odszkodowawczą za łamanie praw człowieka (za złamanie których przysługują bardzo
wysokie kwoty odszkodowania – jak niżej), oraz do uwzględniania składanych przez Pana
Rafała Krzyształowskiego obronnych oświadczeń.
Informuję, iż bezpodstawne oskarżanie, skazywanie, zatrzymanie i osadzanie przez osoby do
tego nieuprawnione i na podstawie nielegalnego prawa, stanowić będzie naruszenie art. 31.2
Konstytucji, bowiem - „Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo
nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo (oczywiście legalne i zgodne z interesem
narodowym Polaków) mu nie nakazuje”.
W Rejestrze UPIK (upik.de) widnieje KANCELARIA SEJMU, jako prywatna firma o
numerze D-U-N-S: 367462962,
w Rejestrze UPIK (upik.de) widnieje KANCELARIA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ, jako prywatna firma o numerze D-U-N-S: 426699731,
w rejestrze UPIK (upik.de) widnieje KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, KANCELARIA PREZYDENTA RP, jako prywatna firma o numerze
D-U-N-S: 367461592,
w Rejestrze UPIK (upik.de) widnieje KANCELARIA PREZESA RADY MINISTROW, jako
prywatna firma o numerze D-U-N-S: 422491704,

-3w Rejestrze UPIK (upik.de) widnieje MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI, jako
prywatna firma o numerze D-U-N-S: 367462806,
w Rejestrze UPIK (upik.de) widnieje MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I
ADMINISTRACJI, jako prywatna firma o numerze D-U-N-S: 423396879,
w Rejestrze UPIK (upik.de) widnieją jako prywatne firmy inne jednostki organizacyjne...
sądy, prokuratury, policje, urzędy itd...
Zaś w Rejestrze United States Securities and Exchange Commission (Amerykańska Komisja
Papierów Wartościowych i Giełd, dosłownie Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Stanów Zjednoczonych) (sec.gov) widnieje firma: POLAND REPUBLIC (POLSKA
REPUBLIKA) OF (filer) CIK (centralny klucz indeksu) 0000079312 – adres firmy: 233
MADISON AVENUE NEW YORK NY 10016 (pod adresem tym mieści się Konsulat
Generalny RP), adres do korespondencji: Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12,
Warszawa Polska R9 00916.
W związku z powyższym jednostki organizacyjne nie posiadające legitymacji państwowej
(statusu organów państwowych) lecz status prywatnych firm utraciły zdolność prawną do
czynności na które nie posiadają kontraktu z drugą stroną.
Zatem na podstawie zatwierdzonej Międzynarodowej taryfy odszkodowawczej za łamanie
praw człowieka przewidziane jest następujące finansowe odszkodowanie (wyciąg):
2. Groźba użycia środków przymusu – w zależności od indywidualnego przypadku:
3.000 € ryczałt, 10.000 € ryczałt.
5. Zlekceważenie urzędowego obowiązku udostępnienia informacji publicznej:
1.000 € ryczałt, 2.000 € ryczałt.
6. Za bezprawną i nielegalną korespondencję, zawierającą błędy formalne i fałszywe
stwierdzenia, zawarte między innymi, w ostrzeżeniach, karach administracyjnych, opłatach
itp.:
300 € ryczałt+ 10-krotnie, 600 € ryczałt+ 10-krotnie (kwoty roszczenia lub ceny).
7. Nielegalne, nieważne przesyłki pocztowe:
500 € ryczałt, 1.000 € ryczałt.
11. Bezprawne odrzucenie (także odmowa przyjęcia) papierów wartościowych lub
oświadczeń pod przysięgą, które zostały przedstawione przez wystawcę:
100.000 € ryczałt, 1.500,000 € ryczałt.
14. Zaangażowanie w doprowadzeniu do przymusu badań lekarskich i / lub
psychiatrycznych:
100.000 € ryczałt, 2.000.000 € ryczałt.
17. Dyskryminacja, przymus lub rasizm – każdy przypadek:
100.000 € ryczałt, 1.000.0000 € ryczałt.
18. Prześladowania polityczne – każdy przypadek:
100.000 € ryczałt, 1.000.000 € ryczałt.
19. Zastosowanie nieważnych, nieobowiązujących, niekonstytucyjnych, nielegalnych
przepisów prawnych:
250.000 € ryczałt, 1.000.000 € ryczałt.

-420. Stosowanie norm i przepisów, których ważność nie została złożona lub dowodów na
okres po wydaniu przez przedstawienie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie
wyznaczonego standardu:
250.000 € ryczałt, 3.000.000 € ryczałt.
21. Egzekwowanie zasad nie potwierdzonych prawidłowo państwowymi ustawami, bez
suwerennej legitymacji jej wykonawców:
250.000 € ryczałt, 1.000.000 € ryczałt.
22. Wykonywanie nieuprawnionych działań z przymusem (np. zajęcia komornicze, kary,
faktury, etc.) bez posiadania jednoznacznego statusu „urzędnika państwowego”:
100.000 € ryczałt, 1.000.000 € ryczałt.
28. Działania, bez podpisu i prawomocnej legitymacji pracownika państwowego albo
urzędnika mianowanego:
50.000 € ryczałt, 100.000 € ryczałt.
34. Bezpośrednia przemoc fizyczna (indywidualne działania, ciągnięcie, popychanie,
uderzanie, wiązanie, kneblowanie, zakładanie kajdanek itp, następstwa powstałe na
wskutek ataku i poszczególnych działań):
75.000 €, 1.000.000 €.
35. Bezpodstawne zatrzymanie w areszcie:
250.000 € ryczałt, 5.000.000 € ryczałt.
36. Bezpodstawne przetrzymywanie w areszcie, pozbawienie wolności:
5.000 € za godzinę, 75 000 € za godzinę.
45. Łamanie praw człowieka – naruszenie godności ludzkiej, wbrew z rezolucji ONZ 217 A
i / lub Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (EMRK):
150.000 € ryczałt, 500.000 € ryczałt.
46. Pogwałcenie prawa międzynarodowego:
150.000 € ryczałt, 500.000 € ryczałt.
49. Bezprawne wnioski o ukaranie / represje prawa:
50.000 € ryczałt, 300.000 € ryczałt.
51. Zajęcie, bez państwowej legitymacji komornika, pieniędzy, towarów, nieruchomości:
50.000 € ryczałt, 400.000 € ryczałt.
52. Wyłudzanie pieniędzy, towarów, nieruchomości przez komornika, bez państwowej
legitymacji i bez uprawomocnionego wyroku suwerennego sądu, bez własnoręcznego
podpisu sędziego:
100.000 € ryczałt, 500.000 € ryczałt.
56. Sprzeczne z prawem międzynarodowym, dokonanie zajęcia komorniczego pod groźbą
nakazu aresztowania:
200.000 € ryczałt, 800.000 € ryczałt.
57. Sprzeczne z ustawą zasadniczą (GG) złamanie dóbr osobistych, prywatnej autonomii:
100.000 € ryczałt, 300.000 € ryczałt.
59. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania,
przez sąd, sędziego, sekretarza sądu, bez ważnej legitymacji suwerennego państwa:
200.000 € ryczałt, 500.000 € ryczałt.
60. Złożenie podpisu w celu uwierzytelnienia aktu administracyjnego, wyroku,
postanowienia, bez posiadania legitymacji suwerennego państwa:
100.000 € ryczałt, 200.000 € ryczałt.

-5Taryfa jest związana z każdym pojedynczym przypadkiem złamania prawa, pierwsza pozycja
kwota odszkodowania od pomocnika lub pomocników, a druga od szefa firmy lub jednostki
organizacyjnej dopuszczającej się przestępstwa, ustalone dla indywidualnego przypadku i
ilości uczestników (osób, firm, korporacji) biorących udział w przestępstwie.
W tym miejscu pragnę dodać, że na podstawie powyżej wymienionej taryfy zapadły już
wyroki skazujące, co nie tamuje też drogi do wywiedzenia aktu przed międzynarodowy sąd
karny za popełniane zbrodnie przez osoby pełniące funkcję w jednostkach organizacyjnych
symulujących polskie organa państwowe.
Natomiast publikowane artykuły na portalu internetowym NCI „BARWY BEZPRAWIA”,
skondensowane w temacie patologii „wymiaru sprawiedliwości” ujawniają karygodne, często
brutalne postępowanie osób związanych z tzw. „wymiarem sprawiedliwości” III RP. Osób,
którym Suweren powierzył określone obowiązki – obowiązki polegające na sprawowaniu w
imieniu Narodu Polskiego – Suwerena, sprawiedliwej władzy, w tym sądowniczej.
Napiętnowanie przestępców z samozwańczej „nadzwyczajnej kasty”, między innymi na
portalu internetowym NCI „BARWY BEZPRAWIA”, ma zmusić jednostki wymiaru
sprawiedliwości do usunięcia osób niepożądanych, naruszających godność człowieka,
skorumpowanych, upadłych moralnie, ignorantów, arogantów, innych przestępców itd.,
przywrócić status, porządek prawny i zaufanie.
Tymczasem ustanowiono i stanowi się (w sposób nielegalny, nie zgodny z polską racją
stanu/polskim interesem narodowym) prawo w tym przepisy kodeksu karnego mające raczej
chronić upadłe osoby przed publicznym potępieniem i usunięciem, zamiast je bezapelacyjnie
wykluczać.
O szkodliwej działalności wymiaru sprawiedliwości w III RP, publicznie wypowiedziała się
Pani Beata Szydło – w telewizyjnym orędziu oświadczyła:
„...każdy z nas ma w swoim najbliższym otoczeniu kogoś, kto został skrzywdzony przez
wymiar sprawiedliwości.”,
jej słowa również wielokrotnie potwierdzał Pan Andrzej Duda, lecz nic z tym faktem
ostatecznie nie uczyniono. Naród Polski nadal tkwi w wirze niesprawiedliwości.
O tym, że na podstawie uszkodzonego, zdewastowanego prawa w III RP skrzywdzono setki
tysięcy, jak nie miliony Polaków w różnych dziedzinach życia prywatnego i publicznego
przekonujemy się od dziesiątek lat ze środków masowego przekazu od sąsiadów, znajomych i
krewnych. Proceder ten trwa nadal! Nierzadko postępowanie jednostek organizacyjnych w
stosunku do pojedynczego człowieka wyczerpuje znamiona zbrodni.
Jednak prawo stanowione III RP w dalszym ciągu dewastowane jest z nadgorliwością.
Nie sposób nie zauważyć, iż w związku z postępującą destrukcją państwa polskiego
Suweren ogłosił w RP przejęcie bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej przez
naród:
(http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf)
do dnia dzisiejszego nikt nie podważył legalności tego prawa.

-6Zatem publikowanie prawdziwych informacji z komentarzem nie może stanowić i nie
stanowi przestępstwa w suwerennym państwie prawa. Za to człowiek o którym napisano
bulwersujące, kompromitujące go informacje winien ratować swój honor i zaprzeczyć
nieprawdzie, jeśli takowe dowody na niewinność posiada. Samo ustne stwierdzenie
zaprzeczenia opublikowanym faktom, lub wysłużenie się kolesiami poprzez atak z
nielegalnego przepisu, np. art. 226 k.k., nie może prowadzić do tuszowania spraw i innych
niegodziwości sprawców. Nie może być narzędziem do zamykania publicznych ust.
W związku z powyższym żądam zrewidowania stanowiska i odstąpienie od prześladowania
Pana Rafała Krzyształowskiego.

Do wiadomości:
Pan Rafał Krzyształowski – Barwy Bezprawia – redakcja@barwybezprawia.pl;
Zwierzchnik władzy w RP (osoby fizyczne, media, przedsiębiorstwa, inne);
Ruch Narodowy – biuro@ruchnarodowy.net;
Młodzież Wszechpolska – sekretariat@mw.org.pl;
Obóz Narodowo-Radykalny – rekrutacja@onr.com.pl;
brygadazachodniopomorska@onr.com.pl;
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – listy@prezydent.pl;
Kancelaria Sejmu RP – listy@sejm.gov.pl;
Kancelaria Senatu RP – secretary.general@senat.gov.pl; senat@senat.gov.pl;
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – kontakt@kprm.gov.pl; bip@kprm.gov.pl;
Ministerstwo Sprawiedliwości – skargi@ms.gov.pl;
Policja – kancelaria.gabinetkgp@policja.gov.pl; kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl;
redakcja@policja.waw.pl; policja@sc.policja.gov.pl;
komendant.szczecinek@sc.policja.gov.pl; komenda.starogard@gd.policja.gov.pl;
Sąd Najwyższy – ref.inf.publ@sn.pl; biuro.prasowe@sn.pl; sn@sn.pl;
Naczelny Sąd Administracyjny – informacje@nsa.gov.pl; prezesnsa@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;
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – poczta@abw.gov.pl; rzecznik@abw.gov.pl;
Centralne Biuro Antykorupcyjne – bip@cba.gov.pl;
Stowarzyszenie Sędziów Polskich – prezes@iustitia.pl; rzecznikiustitia@gmail.com;
Prokuratura Krajowa – biuro.podawcze@pk.gov.pl;
Prokuratura Okręgowa w Gdańsku – prokuratura@gdansk.po.gov.pl;
Prokuratura Regionalna w Szczecinie – sekretariat@szczecin.pr.gov.pl;
Prokuratura Regionalna w Gdańsku – kontakt@gdansk.pr.gov.pl;
Prokuratura Regionalna w Szczecinie – sekretariat@szczecin.pr.gov.pl;
Prokuratura Okręgowa w Koszalinie – po.koszalin@prokuratura.koszalin.pl;
Prokuratura Rejonowa w Starogardzie Gdańskim – starogard@gdansk.po.gov.pl;
Prokuratura Rejonowa w Szczecinku – pr.szczecinek@prokuratura.koszalin.pl;
Komenda Główna Straży Granicznej – gabinet.kg@strazgraniczna.pl;
Rzecznik Praw Obywatelskich – biurorzecznika@brpo.gov.pl;

