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Zwierzchnik Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej 

Mateusz. z rodu Miczołek 
Paszyn 589, 33-326 Mogilno
miczolekmateusz@gmail.com

   Dot.: „WEZWANIE”  Nr  W - 0760 / 2022 / 00049  z  dn. 02. 03. 2022r.  Nielegalnie   Funkcjonującej  Wojskowej  
Komendy  Uzupełnień  w  Nowym  Sączu  ( WKUNS )  otrzymane  listem  poleconym  za  potwierdzeniem  odbioru 
dn. 03. marzec 2022r.

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA W IMIENIU 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  Nielegalnie  Funkcjonującej  Wojskowej  Komendzie  Uzupełnień w Nowym Sączu 
reprezentowanej   przez   osoby   nieuprawnione  odpis  postanowienia  w   imieniu Zwierzchnika Władzy w 
Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 04 marzec 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   –    Mateusz.   z   rodu   Miczołek   - 
przedstawiciel Narodu Polskiego po  rozpoznaniu  w   dniu 04  marzec  2022 r.   na  posiedzeniu  niejawnym 
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przedmiotowego pisma WKUNS 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  ) oraz tych 
przepisów nielegalnie ustanowionego „prawa” (przez osoby nieuprawnione – nieposiadające niepodważalnie 
udokumentowanych mandatów społecznych), które zgodne są z interesami Polaków - art. 4.1 i 4.2 
Konstytucji RP (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483) a także Proklamacji przejęcia bezpośredniego sprawowania 
władzy zwierzchniej w Rzeczypospolitej Polskiej przez naród
(https://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf  - PPWB ) 
oraz art. 2 ( 
http://www.tcichocki.pl/Dekret%20Zwierzchnika%20W%C5%82adzy%20w%20RP%201-2018%202018.10.25.pdf -
DZW 1-2018)

 
POSTANAWIA

A. Uznać treść przedmiotowego pisma WKUNS „WEZWANIE” (Nr W-0760/2022/00049) z dn 02 
marzec 2022 roku , prowadzone przez nią czynności oraz wszelkie działania, jakie podejmie za 
nieważne z mocy prawa - niewywołujące żadnych skutków prawnych.

B. Nakazać przedstawicielom WKUNS pod rygorem odpowiedzialności karnej przed suwerenem lub 
w przypadku przeprowadzenia w państwie właściwych reform przez osoby uprawnione (!) - przed 
legalnymi sądami:

B1. Niezwłoczne i dobrowolne zaprzestanie procederu nielegalnego funkcjonowania - 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 ich uprawnień w szczególności sygnatariusza przedmiotowego pisma – Leszka 
Kotlarz do sprawowania funkcji na stanowisku podoficera sztabowego – faktu posiadania 
niepodważalnie udokumentowanego mandatu społecznego.

C. Poinformować, że 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/MM-Deklaracja_16.05.2021r.pdf  ),  przed legalnie funkcjonującymi 
sądami.

D. Oskarżyć przed zakonspirowanymi Trybunałami Narodu Polskiego (organami Zwierzchnika 
Władzy w RP) przedstawicieli WKUNS 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 dokonywanie szalbierstwa na 
Narodzie Polskim, generowania niepotrzebnych kosztów dla Skarbu Państwa (Narodu 
Polskiego), nieuprawnionego przetwarzania danych osobowych oraz udostępnianie i 
rozpowszechnianie - celem uzyskania korzyści majątkowych.
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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.

D5. Na postawie prawa naturalnego i art. 235 kk. o fałszowanie dokumentacji urzędowej celem 
wydobycia korzyści majątkowych.

D6. Na podstawie prawa naturalnego i art. 7 konstytucji RP o zastosowanie nieważnych, 
nieobowiązujących, niekonstytucyjnych i nielegalnych przepisów prawnych.

UZASADNIENIE

  1.  Legalności/prawomocności, zgodności z polską racją stanu i polskim interesem narodowym, 
ostatecznego i powszechnie obowiązującego charakteru oraz najwyższej rangi prawnej (wyższej od 
Konstytucji RP) wydanych przez suwerena w/w Dekretu i Proklamacji do chwili obecnej nie podważono, 
co oznacza, że wywołują one skutki prawne.

Od dnia 02 listopada 2014 roku na podstawie – PPWB – Naród Polski sprawuje tę władzę bezpośrednio i 
w wyniku tego unieważnia wszystkie zapisy prawa, które są niezgodne z wolą suwerena i interesem 
Polski oraz pozbawia wszystkie osoby sprawujące dotychczas nielegalnie władzę przedstawicielską lub inne 
urzędy/organa w Polsce wszelkich funkcji i praw z jakich korzystały.

Od dnia 01 czerwca 2015 roku - w wyniku nie zrealizowania woli zwierzchnika władzy wyrażonej w w/w 
Proklamacji w sprawie aresztowania wskazanych tam osób - jedynym obowiązującym w Polsce prawem - 
wyższym od Konstytucji RP – jest Dekret Zwierzchnika Władzy,(
http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf  ), którego zapisy 
obowiązywać będą do odwołania – do czasu dobrowolnego oddania władzy przez działających na szkodę 
Polaków oszustów i uzurpatorów – wrogów Polski nielegalnie pełniących funkcje w organach państwa, 
samorządów terytorialnych, ścigania i wymiaru sprawiedliwości, … lub odebrania im tej władzy przez 
suwerena. Strona 4 z 12 Żaden z nielegalnie funkcjonujących organów państwa przez 6 lat od daty wydania 
w/w Dekretu nie podważył znajdujących się w nim zapisów oraz jego samego - pomimo, że każdy organ 
został o nim poinformowany – czym wyraził milczącą zgodę i akceptację treści deklaracji/Dekretu (Art. 
122a § 2 (2) Kpa).

  2. Nigdy nie wykazano legalności uprawnień reprezentantów organów w państwie i prawa na 
podstawie, którego działają, w związku z tym: 

a) Nie istnieje obowiązek prawny respektowania nielegalnego prawa (ustanowionego przez osoby 
nieuprawnione – nieposiadające wymaganych prawem niepodważalnie udokumentowanych 
mandatów społecznych) sprzecznego z interesem narodowym Polaków oraz wszelkiego rodzaju 
decyzji nielegalnych organów .

b) Wszelkie immunitety przewidziane prawem nie dotyczą osób funkcjonujących w sposób 
nieuprawniony.
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  3. Przedstawiciele Narodu Polskiego w RP: Tadeusz Cichocki (http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm  ), 
Krzysztof z rodu Chudek (http://www.zawodowy-polak.pl/index.php?title=Strona_g%C5%82%C3%B3wna
 ) , Henryk Gaszkowski (https://www.zawodowy-polak.pl/HG-SR-Lublin_22.10.2019.pdf  ), Areta Stela z 
rodu Jakubowicz (https://www.zawodowy-polak.pl/ASJ_SR_Olesno-13.03.18.pdf  ), andrzej dominiak (
https://www.zawodowy-polak.pl/ZUS-Wyszkow.pdf  ), Hanna Trochimiuk (
https://www.zawodowy-polak.pl/HT-PMS-Warszawa_9.03.2018.pdf  ), Patryk Kalotka ( 
https://www.zawodowy-polak.pl/PK-SR-Gryfice-14.05.2019.pdf ) oraz inni... działając od wielu lat (!!!) na 
podstawie prawa naturalnego, art. 4.1 i 4.2 Konstytucji oraz art. 4.1 Ustawy o dostępie do informacji 
publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 t.j.) wielokrotnie i bezskutecznie wzywali przedstawicieli różnych 
organów w państwie do wykazania im legalności posiadanych rzekomo uprawnień i przepisów prawa 
na podstawie, którego działają.

Suweren sprawujący w sposób bezpośredni władzę zwierzchnią w RP kategorycznie żądał, aby w celu 
niepodważalnego wykazania mandatów społecznych rzekomych przedstawicieli narodu w organach 
wybieralnych przedstawić mu dokumenty źródłowe na podstawie, których komisje wyborcze ustaliły 
wyniki właściwych wyborów, a sądy - stwierdziły ich ważność.

Należało również i przede wszystkim wykazać mu autentyczność, wiarygodność, wartość dowodową 
tych dokumentów – ich zgodność z wolą uprawnionych wyborców okazaną w trakcie wyborów, art. 
4.2 Konstytucji i art. 3 DZW.

Żaden z tych organów/urzędów/instytucji, …, bez przedstawienia uzasadnienia faktycznego i 
prawnego nigdy nie udzielił w tej kwestii żadnej odpowiedzi mimo upływu wyznaczanych terminów i 
grożącej im odpowiedzialności karnej za nie udostępnienie informacji publicznej.

Nie wykazały, że ich przedstawiciele posiadają zgodnie z treścią art. 4.2 Konstytucji i art. 3 DZW 
niepodważalnie udokumentowane mandaty społeczne lub powołani zostali przez takie – uprawnione 
osoby.

Również WKUNS do chwili obecnej nie dostarczyła dowodów legalności swojego istnienia:  Pismo do 
Cezarego Pązik dostępne :
https://www.zawodowy-polak.pl/MM-NFWKUNS postanowienie_17.01.2022.pdf 
  
  4. Przedstawiciel Narodu Polskiego w RP Mateusz. z rodu Miczołek mając uzasadnione podejrzenie 
nielegalnego funkcjonowania wszystkich organów w Polsce umotywowane poprzez:

a) Antypolskie zachowania i działania na szkodę interesu Narodu Polskiego wszystkich tzw. 
organów państwa w tym tworzenie prawa będącego barierą w rozwoju Polski i ograniczanie Jej 
suwerenności, bezzasadne zadłużanie państwa, wyprzedaż/rozkradanie majątku narodowego, 
niegospodarne zarządzanie środkami publicznymi - oraz w szczególności bestialskiego, bezczelnego, 
zdradzieckiego wręcz i bezlitosnego na wzór Gestapo zachowania policji w stosunku do Narodu 
Polskiego.

b) Wieloletnią działalność w/w Tadeusza Cichockiego, Krzysztofa z rodu Chudek, Henryka 
Gaszkowskiego, Arety Steli z rodu Jakubowicz, andrzeja dominiaka, Hanny Trochimiuk, Patryka 
Kalotki oraz wielu innych, której podstawą było wzywanie wszystkich ,,organów państwa'' do 
przedstawienia suwerenowi niepodważalnych dowodów na zgodność opublikowanych wyników 
wyborów do wszystkich organów władzy i protokołów PKW z wolą wyborców - a przez to 
potwierdzenia uprawnień osób, które dają uprawnienia innym osobom do zajmowanych stanowisk (w 
tym sędziów) w tych tzw. organach państwa oraz uprawnienia innym osobom do tworzenia prawa, 
które to te organa egzekwują - ze skutkiem uzyskania dowodu w postaci braku dowodu na 
powyższe.
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c) Wieloletnią niemożność wykazania żądanych dowodów przez ,,organy państwa'' - gdzie pierwsze 
takie oficjalne i publiczne wezwanie do Prezydenta, Premiera, Marszałków Sejmu i Senatu datowane 
jest na 21 grudnia 2012 roku i dostępne na stronie (http://www.tcichocki.pl/List_otwarty_012013.pdf ) 
Co daje 9  lat ignorowania woli Zwierzchnika Władzy w RP (Narodu Polskiego - Ludzi 
Rdzennych) i 9 lat łamania ''prawa'', które to paradoksalnie wezwane/wzywane organa stanowią i mają 
stać na straży jego przestrzegania.

d) Posiadanie przez ,,organy państwa'' tzw. numerów D-U-N-S®, służących do globalnej i 
niepowtarzalnej identyfikacji firm na całym świecie - co w połączeniu z brakiem dowodów na 
legalność ich funkcjonowania rodzi następne uzasadnione podejrzenie, że w/w ,,organy państwa'' są 
firmami/korporacjami/spółkami handlowymi - tym bardziej, że oprócz tego posiadają krajowe 
numery NIP, REGON, KRS, na stronach swoich ,,reklamują'' swe usługi i same też zachowują się jak 
firmy - szczególnie Policja - o czym świadczy m.in. chorobliwe wręcz maniakalne bez corpus delicti ,, 
legitymowanie dla samego legitymowania'', którego celem zdaje się być jedynie wydobywanie i 
przetwarzanie danych osobowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych - czyli to co każda 
firma ma na celu - przynosić dochód i rozrastać się.

e) Zarejestrowanie przez ,,Ministerstwo Finansów'' firmy o nazwie ,,Poland Republic Of'' na 
stronie/w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Stanach Zjednoczonych Ameryki 
Północnej (https://sec.report/CIK/0000079312 ). Widniejące na stronie dane firmy ,, Company Details'' 
wskazują już z samej nazwy, że ma się do czynienia z firmą z biznesowym adresem na 233 Madison 
Avenue w Nowym Jorku oraz z adresem do korespondencji w Polsce na ul. Świętokrzyskiej 12 w 
Warszawie - gdzie znajduje się właśnie siedziba ,, Polskiego (?)'' Ministerstwa Finansów. Sam akt 
rejestracji jest przekazaniem własności do organu/instytucji w którym się on odbywa - a to w 
połączeniu ze słowami (powtórzeniem za Leonid Bershidsky z Bloomberg) ówczesnego (2017r) 
,,Ministra Rozwoju i Finansów'' Mateusza Morawieckiego, które padły w publicznej telewizji TVP, 
że ,, Polska jest krajem posiadanym przez kogoś z zagranicy'' nie tylko jeszcze bardziej uzasadnia 
podejrzenie, że Polska i jej organy są firmami/korporacjami, bo chyba raczej firmę można posiadać - 
a nie kraj podobno suwerenny i to z jego ludnością rdzenną, nie tylko daje to wszystko dużo do 
myślenia, że coś jest na rzeczy, ale i w pewnym stopniu tłumaczy dlaczego przez tak wiele lat ,,organy 
państwa'' nie były i w dalszym ciągu nie są w stanie wykazać dowodów na legalne ich 
funkcjonowanie.

f) Zwodzenie ludzi poprzez podżeganie, że są bezmyślnymi osobami fizycznymi  na służbie bez 
tantiem i honorariów - brak jakiejkolwiek wiedzy w Narodzie, że Człowiek ~ Istota Ludzka ~ to 
nie to samo co obywatel/osoba fizyczna  (celowe działanie ,,Polskiego Ministerstwa Edukacji'' (?)) 
oraz brak słownika do pojęć zawartych w pismach, które dotyczą tylko i wyłącznie osób fizycznych, 
którymi żywi niczego nieświadomi ludzie myślą, że są, podczas gdy same sądy (w tym najwyższy) na 
pytanie czy mogą sądzić żywego Człowieka odpowiadają milcząco lub twierdzą, że nie. Kwestie te 
zostały poruszone m.in. w ,,Postanowieniach Autonomii Ossowek'' z 20 kwietnia i z 12 czerwca 2020 
roku, dotyczącego rozstrzygnięcia statusu osoby fizycznej i dostępnego pod linkiem: (
https://drive.google.com/file/d/1Q12eulKTKUO7eLL_-byQH93LUyyUdU2I/view?usp=sharing )

W obliczu i z powodu powyższych faktów w pismach ,,Wypowiedzenie posłuszeństwa oraz 
zastrzeżenie swoich danych'' (w/w Mateusz. z rodu Miczołek ©) wypowiedział posłuszeństwo 
nielegalnym organom państwa, zastrzegł swoje dane osobowe pod groźbą kary za ich wykorzystywanie 
bez wykazanej zgody (a takowej żaden organ bez wykazania, że jest organem legalnym nie ma i z 
tego względu funkcjonariusze ich odpowiadają również swym prywatnym majątkiem za popełnione 
czyny!!!) oraz również w celu ostatecznego upewnienia się co do legalności funkcjonowania wezwał 
na   podstawie   prawa  naturalnego,  art.  4.1  i  4.2  Konstytucji  oraz  art.  4. 1  Ustawy  o  dostępie  do 
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informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 t.j.) przedstawicieli różnych organów w państwie – w 
tym sądów w Nowym Sączu - do wykazania mu legalności posiadanych rzekomo uprawnień oraz zadał 
szereg innych dodatkowych, lecz nie mniej ważnych pytań takich jak:

• Czy dany ''organ państwowy'' to organ państwowy czy firma symulująca organ państwowy?
• Czy dany ''organ państwowy'' rości sobie prawo do mojego ciała?
• Czy dany ''organ państwowy'' rości sobie prawo do mojej osoby?
• Czy dany ''organ państwowy'' ma podpisany kontrakt na składanie mi ofert handlowych?
• Czy dany ''organ państwowy'' ma prawo składać mi oferty handlowe tj. mandaty i inne?
• Czy dany ''organ państwowy'' ma prawo do istoty żywej czy do osoby fizycznej (d. osobistego)?
• Czy dany ''organ państwowy'' posiada moją zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych?

W pismach umieszczona również została informacja, iż każda odpowiedź na niniejsze pisma będzie 
traktowana jako odpowiedź pod przysięgą Affidavit wraz z wszelkimi konsekwencjami zawarcia w niej 
ewentualnego kłamstwa lub okrężnej logiki albo zatajenia bądź przemilczenia prawdy  – bez 
względu na to czy świadomie czy nie, czy z wolnej woli czy pod przymusem i że, ewentualna 
niewiedza ,,pracownika'' (który składał przysięgę narodowi służyć narodowi - a nie ,,chodzić do 
pracy'') o stanie faktycznym nie zwalnia go z odpowiedzialności – dlatego też niezbędne jest 
szczegółowe zapoznanie się z sytuacją instytucji w której ten ,,pracownik'' ,, pracuje'' ( służy i 
wypełnia przysięgę, którą składał narodowi (?)) nie tylko w prawach lokalnych, ale i 
międzynarodowych oraz z obowiązkami względem człowieka żywego rdzennego.

  5. Nielegalnie funkcjonujące organa nie mają uprawnień do korzystania z przepisów prawa 
odnoszących się wyłącznie do organów legalnych – reprezentowanych przez faktycznych przedstawicieli 
narodu w sposób niepodważalnie udokumentowany i sprawdzalny.

  6. Wszystkie ustawy, rozporządzenia, działania, decyzje, nakazy, postanowienia, zarządzenia, 
wezwania, pouczenia, rygory, nakładane kary, wydawane wyroki, rozkazy komendantów i dowódców, 
…, nielegalnie funkcjonujących organów, sądów, urzędów, instytucji, służb, wojska, …, – 
reprezentowanych przez osoby nieuprawnione są nieważne (niewywołujące skutków prawnych) z woli 
Zwierzchnika Władzy w RP i z mocy prawa - art. 156 § 1 (7) k.p.a., art. 439 § 1 (1 i 2) k.p.k., art. 379 
(4) k.p.c., art. 104 § 1 (1) k.p.w., ….

  7. Wszystkie działania organów, urzędów, instytucji, służb, wojska, w tym WKUNS …, 
reprezentowanej przez osoby nieuprawnione, bo powołane przez inne osoby nieuprawnione – 
nieposiadające niepodważalnie udokumentowanych mandatów społecznych wymaganych prawem 
(art. 4.2 Konstytucji, art. 3 DZW, …) są nieważne z woli Zwierzchnika Strona 8 z 12 Władzy w RP i z 
mocy prawa - art. 156 § 1 (2) k.p.a., bo rażąco naruszają jego przepisy w tym najwyższej rangi - wydane 
przez suwerena: art. 1 i 3 DZW, art. 2 DZW 1-2018, Postanowienie Zwierzchnika Władzy w RP w sprawie 
wyborów Prezydenta RP, DZW 1- 2020, …, a także art. 2, art. 4.1, art. 4.2, art. 7, art. 45.1, art. 83 i 179 
Konstytucji, art. 4.1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej, ... również art. 10 Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka oraz zapisy IV Konwencji Genewskiej (http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/inne/1949-4.html ) 
w tym skazywanie i wykonywanie egzekucji bez uprzedniego wyroku wydanego przez sąd należycie 
ukonstytuowany i dający gwarancje procesowe, uznane za niezbędne przez narody cywilizowane.

  8. Wszystkie działania organów, urzędów, instytucji, służb, wojska, …, reprezentowanych przez osoby 
nieuprawnione są nieważne z mocy prawa - art. 156 § 1 (6) k.p.a., bo wywołują czyny zagrożone karą:

a) Przedstawiciele ich wbrew ciążącemu na nich obowiązkowi (art. 4.1 Ustawy o dostępie do 
informacji publicznej)nie udostępniając suwerenowi informacji (dowodów) w sprawie legalności 
posiadanych rzekomo uprawnień podlegają grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do roku - art. 23 w/w ustawy.
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b) Przedstawiciele ich działając w sposób nieuprawniony, jako funkcjonariusze publiczni na szkodę 
interesu publicznego i prywatnego, podlegają karze pozbawienia wolności do lat 3 - art. 231 § 1. 
k.k.

c) Przedstawiciele ich pozbawiając Polaków niepodległości - niezależności od formalnego wpływu 
osób nieuprawnionych działają na szkodę Polski i podlegają karze pozbawienia wolności na czas 
nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia 
wolności. - art. 127 § 1 k.k.

d) Przedstawiciele ich ignorując i łamiąc przepisy najwyższej rangi prawa wydanego przez suwerena 
oraz jego postanowienia działają na szkodę Polski i podlegają wyrokom zakonspirowanych 
Trybunałów Ludowych/Trybunałów Narodu Polskiego – art. 8 DZW, ….

  9. Postanowienie Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej jest jawne, podpisane, 
prawomocne – tzn. zgodne z prawdą, prawem, ostateczne i obowiązujące (w związku z treścią art. 4.1 
i 4.2 Konstytucji RP oraz PPWB). Podstawą do skutecznego podważenia jego prawomocności i 
ostatecznego charakteru mogą być wyłącznie:

a) Narodowe udokumentowane referendum w którym zwierzchnik władzy w RP wyrazi 
sprzeciw, i/lub

b) Niepodważalne wykazanie suwerenowi legalności uprawnień wszystkich organów w państwie 
w szczególności przedstawicieli WKUNS oraz legalności kodeksów, rozporządzeń, ustaw na które 
się powołują, i/lub

c) Niepodważalne wykazanie suwerenowi sprzeczności jego treści z polską racją stanu i polskim 
interesem narodowym rdzennej ludności.

Postanowienie dostępne publicznie: 
https://www.zawodowy-polak.pl/MM-NFWKUNS-postanowienie_04.03.2022.pdf

Załączniki:
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka:
https://www.zawodowy-polak.pl/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf
Deklaracja i Pełnomocnictwo:
https://www.zawodowy-polak.pl/MM-Deklaracja_16.05.2021r.pdf

©Mateusz Daniel. z rodu Miczołek

Do wiadomości:
- Zwierzchnik Władzy RP (osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, media, inne)
- Tadeusz Cichocki t.cichocki@t.cichocki.pl Tel./fax (22) 756-16-41
- NIK - nik@nik.gov.pl
- Trybunał Stanu zojd@sn.pl
- Szef Kancelarii Senatu – secretary.general@senat.gov.pl
- Kancelaria Prezydenta – listy@prezydent.pl
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- Ministerstwo Sprawiedliwości - skargi@ms.gov.pl
- Rzecznik Praw Obywatelskich - biurorzecznika@brpo.gov.pl
- Sejm RP – listy@sejm.gov.pl
- Szef Kancelarii Senatu – secretary.general@senat.gov.pl
- Sąd Rejonowy  w Nowym Sączu - sekretariatprezesa@nowysacz.sr.gov.pl
- Sąd Okręgowy w Nowym Sączu - sekretariatprezesa@nowysacz.so.gov.pl sekretariatdyrektora@nowysacz.so.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
izbaadm@nsa.gov.pl borzecznictwa@nsa.gov.pl wpe@nsa.gov.pl wag@nsa.gov.pl
- Ambasada Islamskiego Państwa warsaw@afghanembassy.com.pl
- Ambasada Republiki Albanii alb@atos.warman.com.pl
- Ambasada Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej warsaw@algerianembassy.pl consular@algerianembassy.pl
- Ambasada Republiki Angoli embaixada@emb-angola.pl
- Ambasada Królestwa Arabii Saudyjskiej plemb@mofa.gov.sa
- Ambasada Republiki Argentyny epolo@mrecic.gov.ar
- Ambasada Australii ambasada.australia@dfat.gov.au
- Ambasada Republiki Austrii warschau-ob@bmeia.gv.at
- Ambasada Republiki Białorusi poland@mfa.gov.by
- Ambasada Federacyjnej Republiki Brazylii brasil@brasil.org.pl
- Ambasada Republiki Bułgarii embassy.warsaw@mfa.bg
- Ambasada Republiki Chile echile.polonia@minrel.gov.cl
- Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej consular@chinaembassy.org.pl
- Ambasada Republiki Chorwacji croemb.warszawa@mvep.hr
- Konsulat Republiki Cypryjskiej embassyofcyprus@neostrada.pl
- Ambasada Czarnogóry poland@mfa.gov.me
- Ambasada Republiki Czeskiej warsaw@embassy.mzv.cz
- Ambasada Królestwa Danii wawamb@um.dk
- Ambasada Republiki Estońskiej embassy@estemb.pl
- Ambasada Republiki Filipin pe.warsaw@gmail.com
- Ambasada Republiki Finlandii sanomat.var@formin.fi
- Ambasada Republiki Grecji gremb.war@mfa.gr
- Ambasada Republiki Indii julie@indembwarsaw.in
- Ambasada Republiki Indonezji info@indonesianembassy.pl
- Ambasada Republiki Iraku iraqembassy@ambasadairaku.pl    
- Ambasada Islamskiej Republiki Iranu iranemb@iranemb.warsaw.pl
- Ambasada Irlandii warsawembassy@dfa.ie
- Ambasada Państwa Katar warsaw@mofa.gov.qa
- Ambasada Republiki Kazachstanu kazdipmis@hot.pl
- Ambasada Republiki Libańskiej embassy@lebanon.com.pl
- Ambasada Państwa Libia libyanembassy2012@gmail.com
- Ambasada Republiki Litewskiej amb.pl@urm.lt
- Ambasada Republiki Łotewskiej embassy.poland@mfa.gov.lv
- Ambasada Republiki Macedonii warsaw@mfa.gov.mk
- Ambasada Malezji mwwarsaw@kln.gov.my
- Ambasada Republiki Malty maltaembassy.warsaw@gov.mt
- Ambasada Królestwa Marokańskiego ambasadakrolestwamaroka@neostrada.pl
- Ambasada Meksykańskich Stanów Zjednoczonych embamex@embamex.pl
- Ambasada Mongolii mongemb@ambasadamongolii.pl
- Ambasada Republiki Federalnej Niemiec warszawa@wars.diplo.de
- Ambasada Królestwa Niderlandów war@minbuza.nl
- Ambasada Nowej Zelandii nzwsw@nzembassy.pl
- Ambasada Królestwa Norwegii emb.warsaw@mfa.no
- Ambasada Islamskiej Republiki Pakistanu parepwarsaw@gmail.pl
- Ambasada Palestyny info@palestine.pl
- Ambasada Republiki Panamy embapanama@gmail.com
- Ambasada Republiki Peru embperpl@atomnet.pl
- Ambasada Republiki Portugalskiej varsovia@mne.pt
- Ambasada Rumunii office@roembassypl.org
- Ambasada Federacji Rosyjskiej rusembpol@mid.ru
- Ambasada Republiki Serbii embassy.warsaw@mfa.rs
- Ambasada Republiki Południowej Afryki warsaw.political@dirco.gov.za
- Ambasada Rumunii office@roembassypl.org
- Ambasada Republiki Słowackiej emb.warsaw@mzv.sk
- Ambasada Republiki Słowenii sloembassy.warsaw@gov.si
- Ambasada Syryjskiej Republiki Arabskiej embsyria@palmyra.neostrada.pl
- Ambasada Królestwa Tajlandii thaiemb@thaiemb.internetdsl.pl
- Ambasada Republiki Tunezyjskiej at.varsovie@ambtun.pl
- Ambasada Republiki Turcji embassy.warsaw@mfa.gov.tr
- Ambasada Ukrainy emb_pl@mfa.gov.ua
- Ambasada Wschodniej Republiki Urugwaju urupol@urupol.ikp.pl
- Ambasada Boliwariańskiej Republiki Wenezueli embajada@venez.pl
- Ambasada Republiki Węgierskiej mission.vao@mfa.gov.hu
- 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 Republiki Włoskiej ambasciata.varsavia@esteri.it
- Rzecznik Praw Obywatelskich biurorzecznika@brpo.gov.pl; inspektorochronydanych@brpo.gov.pl
- Urząd Ochrony Danych Osobowych kancelaria@uodo.gov.pl
- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uokik@uokik.gov.pl
- Stały Sąd Polubowny w Krakowie sekretariat@krakwo.wiih.gov.pl
- Ruch Narodowy biuro@ruchnarodowy.net
- Obóz Narodowo-Radykalny – tomaszkalinowski@onr.com.pl; rekrutacja@onr.com.pl; zagranica@onr.com.pl
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-Stowarzyszenie Sędziów Polskich – to.m arczynski@gmail.com ; biuro@iustitia.pl ; iudex001@gmail.com ;
oddzial.gdansk@iustitia.pl ; oddzial.slupsk@iustitia.pl ; oddzial.szczecin@iustitia.pl ; oddzial.zielonagora@iustitia.pl ; pjurewicz3@gmail.com ;
oddzial.wroclaw@iustitia.pl ; oddzial.swidnica@iustitia.pl ; oddzial.opole@iustitia.pl ; oddzial.katowice@iustitia.pl ; oddzial.krakow@iustitia.pl ;
oddzial.nowysacz@iustitia.pl ; oddzial.tarnow@iustitia.pl ; oddzial.rzeszow@iustitia.pl ; oddzial.przemysl@iustitia.pl ; oddzial.lublin@iustitia.pl ;
oddzial.bialystok@iustitia.pl ; oddzial.suwalki@iustitia.pl ; oddzial.olsztyn@iustitia.pl ; oddzial.elblag@iustitia.pl ; oddzial.torun@iustitia.pl ;
oddzial.bydgoszcz@iustitia.pl ; oddzial.poznan@i ustitia.pl ; oddzial.kalisz@iustitia.pl ; oddzial.lodz@iustitia.pl ; oddzial.piotrkow@iustitia.pl ;
oddzial.kielce@iustitia.pl ; oddzial.tarnobrzeg@iustitia.pl ; oddzial.radom@iustitia.pl ; oddzial.lomza@iustitia.pl ; oddzial.plock@iustitia.pl ;
oddzial.ostroleka@iustitia.pl
- Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie - office@odihr.pl
- Główny Inspektorat Transportu Drogowego - canard@gitd.gov.pl info@gitd.gov.pl
- Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu - info@duw.pl wojsekr@duw.pl dg@duw.pl bz@duw.pl nk@duw.pl in@duw.pl a.malinowska@duw.pl
bw@duw.pl k.sadowski@duw.pl d.mrozek@duw.pl ps@duw.pl
- Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy - pok@bydgoszcz.uw.gov.pl rzecznik@bydgoszcz.uw.gov.pl
- Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - sekretariat@lublin.uw.gov.pl poczta@lublin.uw.gov.pl
- Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim - urzad.wojewodzki@lubuskie.uw.gov.pl
- Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi - kancelaria@lodz.uw.gov.pl
- Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie - urzad@malopolska.uw.gov.pl
- Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu - bok@opole.uw.gov.pl
- Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie - kancelaria@rzeszow.uw.gov.pl
- Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku - bok@bialystok.uw.gov.pl
- Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - bok@katowice.uw.gov.pl; wojewoda@katowice.uw.gov.pl
- Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach - bok09@kielce.uw.gov.pl
- Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie - info@uw.olsztyn.pl
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu - wuw@poznan.uw.gov.pl
- Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie - zuw@szczecin.uw.gov.pl
- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - umwd@dolnyslask.pl
- Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - punkt.informacyjny@kujawsko-pomorskie.pl
- Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego - info@lubelskie.pl
- Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - kancelaria.ogolna@lubuskie.pl
- Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – info@lodzkie.pl; sekretariat@znwl.pl; znwl@lodzkie.pl; roa@lodzkie.pl; info@rcpslodz.pl;
- Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - urzad@umwm.malopolska.pl
- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - umwo@opolskie.pl
- Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego - urzad@podkarpackie.pl
- Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - kancelaria@wrotapodlasia.pl
- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - kancelaria@slaskie.pl
- Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - kancelaria@sejmik.kielce.pl
- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - dum@warmia.mazury.pl
- Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - kancelaria@umww.pl
- Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - bip@wzp.pl
- Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu - komendant@nowy-sacz.policja.gov.pl
- Kancelaria Adwokacka Maciej Opalski - adwokat@kancelariaopalski.pl
- Kancelaria Lega Artis - kontakt@legaartis.pl
- Kancelaria Legal Advising - k.sokolowski@hotmail.com
- Crisis–Consulting - tr10@o2.pl
- Helsińska Fundacja Praw Człowieka - hfhr@hfhr.pl
- Stały Sekretariat Wspólnoty Demokracji - info@community-democracies.org
- Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej - frontex@frontex.europa.eu
- Światowa Organizacja Zdrowia - eurowhopol@euro.who.int
- Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców - polwa@unhcr.org
- Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie - office@odihr.pl
- Radca Prawny Michał Syguła ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław – kancelaria@vialex.pl
- Urząd Miejski w Nowym Sączu - urzad@nowysacz.pl
- Urząd Miejski w Radomiu - biuroprasowe@umradom.pl; rzecznik@umradom.pl; biuroprawne@umradom.pl; kadry@umradom.pl; bag@umradom.pl; gis@umradom.pl;
sekretariatbp@umradom.pl; architektura@umradom.pl; geodezja@umradom.pl; wzn@umradom.pl; bzn@umradom.pl; inwest@umradom.pl; srodowisko@umradom.pl;
gok@umradom.pl; komunikacja@umradom.pl; projekty@umradom.pl; bhp@umradom.pl;
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