
Kraków, dn. 20 czerwca 2022 r.

Przedstawiciel  Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej
Szymon syn Stanisława, z rodu Radoń
ul. Myślenicka 109, Kraków
szymonsvs@gmail.com , szmonsvs@tlen.pl

Nielegalnie Funkcjonujący Sąd Rejonow  y w Piotrkowie Trybunalskim – (NFSRPT)    
nielegalnie pełniący obowiązki prezesa sądu Barłomiej Szkudlarek

ul. Słowackiego 5; 97-300 Piotrków Trybunalski
NIP: 771-108-25-04; REGON: 000323281 

email:katarzyna.bialkowska@piotrkow-tryb.sr.gov.pl
sekretariat.prezesa@piotrkow-tryb.sr.gov.pl

Dot.:  Pisma  o  sygnaturze  nr  A-0144-35/22,  datowanego  na  14  czerwca  2022  i  odebranego  za
pośrednictwem  e-maila  dnia  14  czerwca  2022  i  dostępnego  pod  linkiem:
https://drive.google.com/file/d/1T0OPFkIkI0sSpm9lA_ShcupI34KF7JZj/view?usp=sharing

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 w Piotrkowie Trybunalskim
(dalej - NFSRPT odpis postanowienia w imieniu Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej
z dn. 20 czerwca 2022r. wraz z uzasadnieniem.

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

Zwierzchnik Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej w składzie – szymon syn Stanisława, z rodu Radoń - przedstawiciel
Narodu Polskiego po rozpoznaniu w dniu 20 czerwca 2022 r. na posiedzeniu niejawnym przedmiotowego pisma – 
NFSRPT 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)
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POSTANOWIŁ

A. Uznać treść przedmiotowego pisma (z dn.14.06.2022 o sygn. nr  A-0144-35/22) NFSRPT za  nieudolną
próbę  wykazania  uprawnień  do  zajmowanego  stanowiska,  nielegalnie  pełniącej  obowiązki  sędziego
Joanne Cisak-Nieckarz, przez nielegalnie pełniącego obowiązki sędziego Anny Krzaczyńskiej-Sobczak,
przez nielegalnie pełniącego obowiązki sędziego Marcina Oleśko i w związku z powyższym.

B. Nakazać PO RAZ KOLEJNY! przedstawicielom NFSRPT 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  sygnatariuszy  przedmiotowych  pism  „wyroków”  (Sygn.  akt  VII
W662/21 ;  Sygn. akt VII W 57/22) – Joanny Cisak-Nieckarz, Anny Krzaczyńskiej-Sobczak, Marcina
Oleśko  do  sprawowania  urzędu  na  stanowisku  sędziowskim  –  faktu  posiadania  niepodważalnie
udokumentowanego  mandatu  społecznego  przez  Prezydenta  RP,  który  dokonał  ich  powołania  na
podstawie art. 55 ustawy z dn. 27.07.2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.0.2072
t.j.) i art. 179 Konstytucji.

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
taryfikatorem  zawartym  w  Deklaracji  Samostanowienia  i  Odpowiedzialności  wraz  z  Pełnomocnictwem
(https://www.zawodowy-polak.pl/SR-deklaracja_25.03.2021.pdf), przed legalnie funkcjonującymi sądami. 

UZASADNIENIE

1.  Zgodnie  z  treścią  Postanowienia  Zwierzchnika  Władzy  z  dnia  30  maja  2022,  dostępnego  pod  linkiem:
https://www.zawodowy-polak.pl/NFSRPT-Postanowienie-30.05.2022.pdf,  by  skutecznie  podważyć  jego
prawomocność należało: 

a) Niepodważalnie wykazać suwerenowi legalność uprawnień przedstawicieli wszystkich organów w państwie, w
szczególności przedstawicieli NFSR w Piotrkowie Trybunalskim 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 przedmiotowym piśmie ,,prezes sądu’’ Bartłomiej Szkudlarek odnosi się szczególnie do punktu B2 
Postanowienia, który jest, jak wyżej, wyraźnym nakazem niezwłocznego wykazania suwerenowi legalności 
uprawnień przedstawicieli NFSRPT, poprzez przedstawienie niepodważalnie udokumentowanego mandatu 
społecznego Prezydenta RP, który powoływał poszczególne osoby do sprawowania urzędu na stanowisku 
sędziowskim. 

Zamiast tego ,,prezes sądu’’ Bartłomiej Szkudlarek, od tak stwierdza sobie, że ,,sędzia’’ Joanna Cisak-
Nieckarz, „sędzia” Anna Krzaczyńska-Sobczak, „sędzia” Marcin Oleśko są uprawniona do orzekania, a 
dowodem na to ma być tabelka na stronie internetowej ,,Sądu’’ w Piotrkowie Trybunalskim, która nie posiada
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żadnej treści, podpisów – wartości dowodowej. Tabelka dostępna pod linkiem: https://www.piotrkow-
tryb.sr.gov.pl/informacja-w-trybie-art88b-ustawy-z-dnia-27072001r-prawo-o-ustroju-sadow-
powszechnych,m,m1,2,244

Tabelka wraz ze wszystkimi sporządzonymi pismami bez uprawnień do zajmowanych stanowisk i 
przetwarzania danych osobowych będzie uznana jako dowód w cywilnym procesie odszkodowawczym (punkt
C). 

W związku z powyższym Postanowienie z dnia 30.05.2022r.  w imieniu
Konstytucyjnego Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej jest wciąż

prawomocne, zgodne z prawdą, prawem, wydane oraz podpisane przez
uprawnionego, ostateczne i obowiązujące, a wszystkie działania prowadzone przez

przedstawicieli NFSRPT nieważne z mocy prawa i niewywołujące żadnych skutków
prawnych.

 UWAGI:

- 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 NFSRPT i/lub

b. Niepodważalne wykazanie suwerenowi sprzeczności jego treści z polską racją stanu i polskim interesem
narodowym.

- 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.

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

- 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 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 - wymierzania kar i wykonywania wyroków!
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- 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 

Zapytania i prośby na niniejsze postanowienie udzielić może wyłącznie osoba uprawniona do legalnego 
reprezentowania Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim w ustawowym terminie i w trybie formalnym z 
własnoręcznym czytelnym podpisem pod rygorem jej nieważności. Odpowiedź Sądu Rejonowego w Piotrkowie 
Trybunalskim adresowana do osoby fizycznej zamiast do człowieka przedstawiciela Zwierzchnika Władzy w RP 
sprawującego ją w sposób bezpośredni (art. 4 Konstytucji) 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 

Przedstawiciel Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej

Szymon syn Stanisława, z rodu radoń 

własnoręczny podpis na oryginale i kopii 

Odpowiedź dostępna publicznie:
https://www.zawodowy-polak.pl/NFSRPT-odpowiedz-20.06.2022.pdf

W załączeniu:
- Deklaracja Samostanowienia i Odpowiedzialności / Pełnomocnictwo

Do wiadomości:

- Zwierzchnik Władzy Rzeczypospolitej Polskiej;
- Inne (firmy, instytucje,..)
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