
Kraków, dn. 09 stycznia 2023 r.

Przedstawiciel  Zwierzchnik Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej
Anna, Dagmara, córka Zbigniewa z rodu Mańkowski. 
Karolina Uryzaj córka Zbigniewa z rodu Mańkowska. 
Krzysztof. z rodu Chudek. 
adresy do korespondencji:
ul. Myślenicka 109, Kraków

szymonsvs@gmail.com , szmonsvs@tlen.pl

Nielegalnie Funkcjonujący Sąd Rejonow  y dla Krakowa Krowodrzy – (NFSRKK)    

Katarzyna Tarkowska – Rafacz     
ul. Przy Rondzie 7; 31-547 Kraków 

Dane firmy: NIP: 676-10-43-428 ; REGON: 000683648 
 email: sad@krakow-krowodrza.sr.gov.pl  

 

Dot.: Pisma „ZARZĄDZENIE” z dnia 09.12.2022 i kartek ”WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ z dnia 15.11.2022 (Sygn. akt II K 721/21/S)

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 funkcjonującemu Sądowi Rejonowemu dla Krakowa Krowodrzy
(dalej - NFSRKK odpis postanowienia w imieniu Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej
z dn. 09 stycznia 2023r.

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

Zwierzchnik Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej w składzie:
Anna, Dagmara, córka Zbigniewa z rodu Mańkowski. / 
Karolina Uryzaj córka Zbigniewa z rodu Mańkowska. /  
Krzysztof. z  rodu Chudek.
przedstawiciele Narodu Polskiego po rozpoznaniu w dniu 09 stycznia 2023 r. na posiedzeniu niejawnym 
przedmiotowych pism/kartek – „ZARZĄDZENIE” (Sygn. akt II K 721/21/S) NFSRKK z dn. 09.12.2022 r., 
”WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” z dnia 15.11.2022 (Sygn. akt II K 721/21/S) z  
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  
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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) jak i również 
Dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej Władysława Raczkiewicza z 30 listopada 1939r. O NIEWAŻNOŚCI 
AKTÓW PRAWNYCH WŁADZ OKUPACYJNYCH https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?
id=LDU19391021006 , a także 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). 

POSTANOWIŁ

A) Uznać treść przedmiotowego pisma NFSKK „ZARZĄDZENIE” z dnia 09. grudnia 2022r. (Sygn. akt II K
721/21S), prowadzone przez niego czynności wyjaśniające oraz wszelkie działania, jakie podejmie za 
nieważne z mocy prawa, niewywołujące żadnych skutków prawnych, bo wydane przez osoby 
nieuprawnione - nielegalnie funkcjonujących przedstawicieli. 

B) Anulować pismo „WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” z dnia 15 listopada 2022 
(Sygn. akt II K 721/21S) , a dalsze prowadzone przez niego czynności wyjaśniające oraz wszelkie 
działania, jakie podejmie uznać za nieważne z mocy prawa - niewywołujące żadnych skutków prawnych.

C) Nakazać 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 sędziego – Katarzyna Tarkowska - Rafacz do sprawowania urzędu na 
stanowisku sędziego – faktu posiadania niepodważalnie udokumentowanego mandatu społecznego przez 
Prezydenta RP, który dokonał jej powołania 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. 

D) Nakazać dostarczenie oryginałów dokumentów potwierdzających nieważność  Dekretu Prezydenta 
Rzeczypospolitej Władysława Raczkiewicza z 30 listopada 1939r. O NIEWAŻNOŚCI AKTÓW 

PRAWNYCH WŁADZ OKUPACYJNYCH https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?
id=LDU19391021006 ,  wraz z dokumentem potwierdzającym podpisanie paktu pokoju z Niemcami.

E) Nakazać przedłożenie oryginału umowy handlowej zawartej pomiędzy osobą fizyczną SZYMON 
RADOŃ, a spółką prawa handlowego – prywatną firmą Sąd Rejonowy dla Krakowa - Krowodrzy w 
Krakowie o numerze NIP: 6761043428 ; REGON: 000683648 na świadczenie usług.  

F) Zażądać na podstawie art. 17 i 107 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U.2019.0.1781 t.j.) usunięcia wszystkich danych zastrzeżonych osoby fizycznej SZYMON RADOŃ
 z baz firmy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy NIP: 676-10-43-428 ; REGON: 000683648 w 
związku z brakiem podpisanego kontraktu/umowy, brakiem uprawnień do ich przetwarzania, 
przechowywania, brakiem akredytacji, brakiem licencji/certyfikatu PCA. 

G) Uznać każde niezwłoczne, formalne i faktyczne, dobrowolne odstąpienie od kontynuowania 
nieuprawnionego pełnienia funkcji i wykonywania obowiązków na podstawie nielegalnych upoważnień/ 
ich braków we wszystkich organach państwa/spółek handlowych za uzasadnioną podstawę do złagodzenia
kary. 
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H) Zawiadomić, że w sytuacji nielegalnego funkcjonowania prokuratury, sądownictwa i wszystkich innych 
organów w państwie (żaden nie wykazał suwerenowi legalności uprawnień swoich przedstawicieli – 

(http://tcichocki.pl/pobierz.htm oraz https://zawodowy-polak.pl/index.php?title=Wa
%C5%BCne_pisma) podlegają one na podstawie art. 4 Konstytucji i prawa naturalnego rygorowi 
odpowiedzialności karnej przed organami Zwierzchnika Władzy w RP.

I) Zabezpieczyć i dołączyć pismo „ZARZĄDZENIE”, oraz kartki „WYROK W IMIENIU 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” do akt sprawy prowadzonej przez Zakonspirowane Trybunały 
Narodu Polskiego (organa Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej). Kopie za zgodnością z 
oryginałem dosłać do Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
zgodnie z sygnaturą sprawy. 

UZASADNIENIE 

I.) Przedmiotowe pisma – „ZARZĄDZENIE, oraz kartki ze szlaczkiem o nazwie „WYROK W IMIENIU 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  i funkcjonowanie „sądu” są nieważne z mocy prawa (art. 156 § 1 k.p.a., 
art. 439 § 1 k.p.k., art. 379 k.p.c., art. 104 § 1 k.p.o.w., …) - niewywołujące żadnych skutków prawnych, bo 
wydane zostało/realizowane jest przez nielegalnie funkcjonujący „sąd” – zorganizowaną grupę przestępczą 
funkcjonującą świadomie/umyślnie i konsekwentnie w oparciu o nielegalne uprawnienia swoich 
przedstawicieli.

Zaznaczam, że żaden „sąd”czy „urząd” łamiąc przepisy art. 4 i art. 13 (Dz.U.2020.0.2176 t. j.) a co za tym 
idzie również art. 6 k.p.a. i art. 7 Konstytucji w dalszym ciągu nie dostarczył suwerenowi żadnych (!) 
informacji/dowodów w sprawie legalności uprawnień swoich przedstawicieli, do czego był wielokrotnie 
wzywany był na podstawie przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z treścią art. 4.1
i 4.2 Konstytucji RP, art. 3 DZW, …. https://zawodowy-polak.pl/index.php?title=Wa%C5%BCne_pisma_kt
%C3%B3re_pomog%C4%85_Wam_si%C4%99_obroni%C4%87 , http://tcichocki.pl/pobierz.htm

Nielegalne funkcjonowanie „sądu” w tym pisanie i wysyłanie pism przez osoby nieuprawnione,bo powołane 
przez inne osoby nieuprawnione – nieposiadające niepodważalnie udokumentowanych mandatów 
społecznych wymaganych prawem i wolą suwerena - zwierzchnika władzy ustawodawczej, wykonawczej i 
sądowniczej wypełnia znamiona wielu przestępstw w tym na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej. 
Przedstawiciele wszystkich nielegalnie funkcjonujących organów w Rzeczypospolitej Polskiej w tym 
„sędziowie” i „komornicy sądowi” podlegają odpowiedzialności karnej przed bezpośrednio sprawującym 
władzę zwierzchnią w RP suwerenem (art. 4.1 i 4.2 Konstytucji, 
http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf) lub w przypadku
przeprowadzenia w państwie właściwych reform przez osoby uprawnione (!) – przed legalnymi sądami.

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. Żaden z nielegalnie funkcjonujących organów państwa przez 6 lat od daty wydania w/w Dekretu 
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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). 

II.) 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.

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://www.sec.gov/Archives/edgar/data/79312/000110465922097720/tm2224557-1_sb.htm). 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 w dniu 19.10.2017, 
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. 

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 szymon. z rodu radoń©) 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 informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 t.j.) 
przedstawicieli różnych organów w państwie - w tym sądów i policji w Krakowie - 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? 
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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. 

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 - wymierzania kar i wykonywania wyroków! 

III.) 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., …

Wszystkie działania organów, urzędów, instytucji, służb, wojska, w tym NFSRKK, …, reprezentowanych 
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 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. 

IV.) 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 na 
przedstawicieli wszystkich nielegalnie funkcjonujących organów w państwie w związku z ich zbrodniczymi 
działaniami na szkodę Polski i Polaków [art.: 23 u.o.d.d.i.p., art. 107 u.o.d.o., 115, 118, 118a, 119, 127, 133 
165, 190a, 191, 227, 231, 235, 258, 286, 296 k.k., 4, 7, 22, 30, 31, 39, 45, Konstytucji RP, 8 DZW 
(http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf), ……...] 
oraz faktem braku z ich strony woli na dobrowolne zaprzestanie tego przestępczego procederu 
(http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm oraz https://zawodowy-polak.pl/index.php?title=Wa
%C5%BCne_pisma_kt%C3%B3re_pomog%C4%85_Wam_si%C4%99_obroni%C4%87).

UWAGI
1. Podstawą do skutecznego podważenia prawomocności, ostatecznego i obowiązującego charakteru 
niniejszego Postanowienia - decyzji wydanej w imieniu Zwierzchnika Władzy w RP ( nie mylić ze  
skargą/zażaleniem, …, bo te składa się wyłącznie przed legalnie funkcjonującymi organami) mogą być 
wyłącznie: 

a. Niepodważalne wykazanie suwerenowi legalności uprawnień wszystkich organów w państwie w 
szczególności przedstawicieli NFWKUNS, NFWCRNS i NPOPSZ i/lub
b. Niepodważalne wykazanie suwerenowi sprzeczności jego treści z polską racją stanu i polskim 
interesem narodowym. 
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2. 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.

3. Wszelkie immunitety przewidziane prawem nie dotyczą osób funkcjonujących w sposób nieuprawniony. 

4. 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 przeprowadzenia 
reformy państwa przez osoby do tego uprawnione (!) – przed legalnie funkcjonującymi sądami. 

5. 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 - wymierzania kar i wykonywania wyroków!

6. Kolejne działania nielegalnie funkcjonujących organów w państwie niepoprzedzone niepodważalnymi 
dowodami legalności uprawnień ich przedstawicieli będą kolejnymi 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. 

7. Każde kolejne pismo bez wykazania uprawnień do przetwarzania danych osobowych i zajmowanych 
stanowisk będzie uznane jako dowód w cywilnym procesie odszkodowawczym zgodnie z informacją i 
cennikiem zawartym w Międzynarodowej Taryfie Odszkodowawczej, która jest załącznikiem do 
Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z 19.12.1966 r. , ratyfikowana przez Sejm PRL
w 1977 r. ( Dz.U. 1977 nr 38 poz.167) przed legalnie funkcjonującymi sądami, lub zostanie wystawiony 
rachunek bezpośrednio według cennika zawartego w Deklaracji Samostanowienia i Odpowiedzialności wraz 
Pełnomocnictwem z dnia 25.03.2021 roku (https://www.zawodowy-polak.pl/SR-
deklaracja_25.03.2021.pdf). 

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

Niniejsze Postanowienie oraz Postanowienie z dnia 09.01.2023r. – decyzja w
imieniu Konstytucyjnego Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej jest

prawomocne, zgodne z prawdą, prawem, wydane oraz podpisane przez
uprawnionego, ostateczne i obowiązujące. 

Pouczenie 

Zapytania i prośby na niniejsze postanowienie udzielić może wyłącznie osoba uprawniona do legalnego 
reprezentowania Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie w ustawowym terminie i w trybie 
formalnym z własnoręcznym czytelnym podpisem pod rygorem jej nieważności. Odpowiedź przedstawiciela Sądu 
Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie adresowana do osoby fizycznej zamiast do człowieka 
przedstawiciela Zwierzchnika Władzy w RP sprawującego ją w sposób bezpośredni (art. 4 Konstytucji) 
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pozostawiona zostanie w aktach sprawy bez udzielania odpowiedzi, i dołączana jako kolejny dowód w sprawie 
nielegalnego i sprzecznego z przepisami prawa oraz interesem narodowym Polaków funkcjonowania organów w 
państwie 

Przedstawiciel Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej

 
Postanowienie dostępne publicznie: https://www.zawodowy-polak.pl/NFSRKK-postanowienie-
09.01.2023.pdf

W załączeniu:
- Deklaracja Samostanowienia i Odpowiedzialności / Pełnomocnictwo lub https://www.zawodowy-polak.pl/SR-deklaracja_25.03.2021.pdf
- Pismo Ministerstwo Spraw Zagranicznych sygn.  BRP.0162.80.2022/2  strona 8.
- Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie strona 9.  lub https://adwokatura.krakow.pl/aktualnosci/stanowisko-okregowej-
rady-adwokackiej-w-krakowie-z-dnia-15-pazdziernika-2021-roku-2666.html
- Pismo Nielegalnie Funkcjonującego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Do wiadomości:

- Zwierzchnik Władzy Rzeczypospolitej Polskiej;
- Zakonspirowane Trybunały Narodu Polskiego
- Odziały Obrony Koniecznej Narodu Polskiego
- Europejski Trybunał Praw Człowieka
- Międzynarodowy Trybunał Karny
- Helsińska Fundacja Praw Człowieka - hfhr@hfhr.pl 
- Tadeusz Cichocki tcichocki@tcichocki.pl Tel./fax (22) 756-16-41
- Inne  (firny, instytucje,...)
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