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                                                                                                                                                                                                   Paszyn – 04 maj 2022r

   

    Dot.: pisma (ZK – 1093/22) z dn. 26 kwietnia 2022 r. otrzymanego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w 
dniu 29 kwietnia 2022r oraz całej dotychczasowej korespondencji. 

Stwierdzam że :
   
   
   
Spółka tej rangi, co Bank Spółdzielczy może nie tylko korzystać z wiedzy swoich radców prawnych, ale i pozwolić 
sobie na współpracę z renomowanymi zewnętrznymi kancelariami. Jeżeli więc przy takim potencjale Bank 
Spółdzielczy w Nowym Sączu nie wykaże w sposób niepodważalny (do tej pory nikt tego nie uczynił) legalności 
organów RP w obecnym i poprzednich składach osobowych oraz ustanowionych przez nie aktów prawnych (chociażby 
w zakresie, na jaki się powołuje) i w dalszym ciągu żądać będzie zapłaty podwyżek stóp procentowych, naliczać będzie 
odsetki i szantażować oznaczać będzie, że: 

A. Polska od dłuższego już czasu znajduje się pod zakamuflowaną okupacją realizowaną przez polskojęzyczną 
mafię dywersantów, sabotażystów, złodziei, oszustów, hipokrytów,…. 

B. Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu funkcjonuje w sposób bezprawny i kolaboruje z okupantem, przez co 
działa na szkodę Polski i Polaków.

W takim przypadku Trybunały Ludowe i oddziały OKNP (Art. 8 Dekretu 
http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf ) będą miały pełne prawo do 
zdecydowanego, stopniowego, systematycznego i konsekwentnego, fizycznego eliminowania okupantów i ich 
kolaborantów.

Jeżeli jednak Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu (lub ktokolwiek inny) udowodni w sposób niepodważalny legalność 
organów władzy i prawa w RP – przeproszę za swą pomyłkę i zapłacę należną kwotę wraz z odsetkami.  
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Ponadto informuję że:

   
Każdy funkcjonariusz publiczny – urzędnik administracji państwowej działa na własną odpowiedzialność cywilną, 
gdyż nie posiada legitymacji urzędnika państwowego. Wykonywanie poleceń przez nielegalną administrację podlega 
pod domniemanie przestępstwa przeciw żywemu człowiekowi np. dostarczanie nielegalnych bo niepodpisanych przez 
legalnego sędziego/komornika/prezesa/dyrektora/inspektora postanowień/decyzji/wyroków, które u podstaw są 
bezprawne i nie maja skutków prawnych.

Każde 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. 

Pouczenie.

Odpowiedź na niniejsze pismo adresowana powinna być do Zwierzchnika Władzy w RP reprezentowanego przeze 
mnie. Udzielić jej może wyłącznie osoba uprawniona do legalnego reprezentowania BSNS w ustawowym terminie i w 
trybie formalnym pod rygorem jej nieważności. Odpowiedź ta adresowana do osoby fizycznej zamiast do 
przedstawiciela Zwierzchnika Władzy w RP sprawującego ją w sposób bezpośredni (art. 4 Konstytucji) będzie 
nieważna z mocy prawa i 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.
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własnoręczny podpis na oryginale i kopii.

 
 
 

  Pismo dokument - dostępne publicznie: https://www.zawodowy-polak.pl/MM-NFBSNS-pismo_04.05.2022.pdf

Załączniki:

Deklaracja Samostanowienia i Odpowiedzialności / Pełnomocnictwo dostępne publicznie;
https://www.zawodowy-polak.pl/MM-Deklaracja_16.05.2021r.pdf

Do wiadomości:

- Zwierzchnik Władzy Rzeczypospolitej Polskiej;
- Inne.
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