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Naturalna Istota Ludzka                                                                          Coventry 21.01.2021 
paweł z rodu kinecki  
Nadbrzeżna 41, Kozy  
Email: pawelzrodukinecki@gmail.com                                                                                                                              

 
 

PEŁNOMOCNICTWO  
 
Jako Człowiek-żywy, rozumny, prawy, sprawiedliwy, odpowiedzialny i cywilizowany, wyłączny 
administrator danych osobowych, dobrym obdarowany imieniem  paweł przez Mamę i Tatę z rodu 
kinecki, informuję, że:  

• Udzielam pełnomocnictwa w ramach równości każdemu/każdej Istocie Ludzkiej, - żywemu 
Człowiekowi, jednostce organizacyjnej kto/która to pełnomocnictwo podejmie i na nie się powoła w 

celu; wystąpienia w moim Godnym imieniu na moją rzecz i dobro: paweł z rodu kinecki ©  syn 
Juliana  i Anny, jako, wolnego i żywego-Człowieka.  

• Upoważniam do obrony praw Ludzkich przed atakiem, porwaniem przez jednostki organizacyjne 
(korporacje) III RP symulujące polskie organa administracji państwowej, którymi nie są, a które to 
jednostki dopuszczają się przestępstwa aresztowania, osadzenia pod fikcyjnymi, fałszywymi, 
wymyślonymi dowodami i zarzutami, osadzenia w areszcie lub zakładzie karnym (czytaj obozie 
koncentracyjnym), bowiem osadzonego żywego-Człowieka pozbawia się możliwości obrony 
koniecznej przed sfabrykowanymi dowodami przestępstwa, kreowanymi przez tzw. POLICJĘ/ 
prokuraturę/ SĄD (jako firmy prywatne generujące przychód) w stosunku do persona ficta (osoba, 
osoba fizyczna)  

wykreowana i podana pod przymusem przez prezydent/burmistrz/wójt itp.… 
Pełnomocnictwo posiada pełną moc prawną w stosunku do czynności w dochodzeniu do prawdy, dobra 
i sprawiedliwości, w przypadku uwięzienia lub śmierci na terenie więzienia i poza nim, spowodowanej 
w trakcie przebywania pod przymusem i przez funkcjonariuszy lub na ich zlecenie. 
Ponadto informuję, że:  

• Wykorzystanie danych osobowych przez firmy, instytucje i osoby fizyczne wymaga pisemnej zgody 
kreatorów i właściciela.  

• Kara za wykorzystanie danych osobowych bez wykazanej zgody lub uprawnień wynosi 2.000.000 € za 
jednorazowe kopiowanie i przetwarzanie.  

• Kara za podstępne wydobycie podpisu 5.000.000 €.  

• Kara za dzień pozbawienia mnie wolności wynosi 10.000.000 €.  

• Kara za ignorowanie woli zwierzchnika władzy oraz łamanie praw człowieka wynosi 10.000.000 €.            
Jestem  przy zdrowych zmysłach, tekst powyższy w pełni akceptuję oraz poświadczam, że jest zgodny z 
prawdą i moją wolną wolą... co sygnuję własnoręcznym podpisem.  

Deklaracja i pełnomocnictwo są dostępne na: https://www.zawodowy-polak.pl/PK-Deklaracja-21.01.2021.pdf  
 
Stojąc w prawdzie i sprawiedliwości: 

                     paweł z rodu kinecki © 
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Naturalna Istota Ludzka                                                                          Coventry 21.01.2021 
paweł z rodu kinecki  
Nadbrzeżna 41, Kozy  
Email: pawelzrodukinecki@gmail.com                                                                                                                              

 
 
 
 

DEKLARACJA SAMOSTANOWIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI 
 
Oto ja, paweł z rodu kinecki ©, syn Juliana i Anny, jako żywa naturalna istota ludzka, 
oświadczam i ninjeszym potwierdzam to, co już wcześniej stwierdzałem, działając na podstawie 
niezbywalnego prawa naturalnego ius naturales, którego opis brzmi jasno i klarownie: Nie 
krzywdź innych oraz nie pozwalaj krzywdzić innych ani siebie, gwarantującego: Prawo do życia, 
prawo do własności, wolność osobistą, zakaz tortur, prawo do owoców swojej pracy, wolność od 
niewoli, czyli prawo do samostanowienia i samo posiadania.  
 
Informuję, oświadczam, stwierdzam, że:  

1. Jestem żywą naturalną istotą ludzką – żadną osobą, żadnym obywatelem i dlatego nie 
jestem pod żadną jurysdykcją jakiegokolwiek państwa, jakiegokolwiek rządu i ich tak 
zwanych organów państwowych, które są zarejestrowane jako prywatne firmy handlowe 
i nie mają absolutnie żadnych praw do żywej z krwi i kości istoty ludzkiej.  

2. Nigdy nie zrzekłem się moich niezbywalnych naturalnych praw, które są chronione 
między innymi przez Powszechną Deklarację Praw Człowieka, która została 
ratyfikowana przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 10 
grudnia 1948 roku, rezolucja 217A, i ówczesne tak zwane władze obszaru powierniczego, 
w którym się właśnie znajdujemy również tę deklarację ratyfikowały. Artykuł 30-ty tej 
deklaracji mówi, że prawo jakiegokolwiek państwa nie może działać przeciwko prawom i 
wolnościom zawartym w tej deklaracji. 

3. Zgodnie z Jednolitym Kodeksem Handlowym 1-308 zastrzegam wszystkie moje prawa i 
nie wyrażam zgody na żadną ofertę i na żadne zaproszenie do zawarcia umowy bez 
uszczerbku i bez ujmy. Podkreślam jeszcze raz, nie jestem osobą – jestem żywą naturalną 
istotą ludzką i obowiązuje mnie tylko i wyłącznie prawo naturalne ius naturale.  

4. Jako żywa naturalna istota ludzka jestem jedynym beneficjentem rzeczywistym legalnej 
fikcji zwanej osobą, głównym administratorem jej danych osobowych oraz płatnym 
przedstawicielem – 1.000.000 € za godzinę.  

5. W wyniku niespełnienia warunków zawarcia kontraktu oraz braku obopólnej korzyści 
mój pierwszy kontrakt – akt urodzenia, na podstawie którego zostały stworzone 
wszystkie pozostałe kontrakty jest – ab initio, czyli nieważny od samego początku.  Zatem 
cofam wszelkie przeniesione przeze mnie prawa: autoryzacje, pełnomocnictwa, w tym 
anuluję wszelkie wcześniej przekazane uprawnienia, wszystkim, którzy kontrolują 
prawa i uprawnienia Osoby, niezależnie od tego, czy znają tę Deklarcję, czy nie.  
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6. Każde jednorazowe wykorzystanie moich danych osobowych, w tym kopiowanie i 
przetwarzanie przez firmy, instytucje i osoby fizyczne wymaga pisemnej zgody kreatorów 
i właściciela – patrz punkt 4.  

7. Pod przysięgą, że ja paweł z rodu kinecki © urodzony w dniu 10.01.1982 roku w Bielsko-
Biała jestem przy życiu i od dnia moich urodzin w żadnym punkcie czasowym nie byłem 
i nie jestem zagubiony czy zaginiony na dalekim morzu.  

 
 
 
 
Stanowczo nie wyrażam zgody na:  
•groźbę użycia przymusu w tym bezpośredniego•przeszkadzanie w swobodnym poruszaniu 
się•bezprawną i nielegalną korespondencję zawierającą błędy formalne, nieprawdę oraz 
fałszywe stwierdzenia•nielegalne nieważne przesyłki pocztowe•bezprawne odrzucanie, 
odmowa przyjęcia lub ignorowanie papierów wartościowych lub oświadczeń, przedstawionych 
przez wystawcę – moją osobę•zaangażowanie w doprowadzaniu i/lub przymuszaniu do badań 
lekarskich i/lub psychiatrycznych i/lub psychologicznych•przymuszanie na 
służbie•dyskryminacja, przymuszanie i rasizm•prześladowania polityczne – każdy 
przypadek•zastosowanie nieważnych, nieobowiązujących, nielegalnych przepisów prawnych – 
ustaw•wykonywanie działań medycznych i/lub psychologcznych i/lub psychiatrycznych – na 
przykład ekspertyz medycznych lub eksperymentów naukowych•wtargnięcie do 
pojazdu•wtargnięcie na zamieszkały grunt z dojściem•wtargnięcie na prywatne 
terytorium•wtargnięcie do mieszkania oraz przynależnych pomieszczeń•bezpośrednią przemoc 
fizyczną: indywidualne działania takie jak: dotykanie, ciąganie, szarpanie, popychanie, 
uderzanie, wiązanie, kneblowanie, zakładanie kajdanek itp•bezpodstawne – niezgodne z 
prawem naturalnym przetrzymywanie w areszcie, pozbawianie wolności•bezprawne wnioski o 
ukaranie, represyjne prawa•okradanie: wykonywanie nieuprawnionych działań z przymusem, 
takie jak: zajęcia komornicze, deklaracje składek, wystawione kary i faktury itd.  
 
 
 
Ostrzegam, że:  
Kara finansowa dla pomocnika lub pracownika firmy popełniającej przestępstwo oraz szefa 
firmy popełniającej przestępstwo – każdy indywidualny przypadek –  wynosi:  

 Za łamanie praw człowieka i naruszanie godności ludzkiej – między innymi wyżej 
wymienione – 10.000.000 €  

 Za wykorzystanie danych osobowych bez wykazanej zgody lub uprawnień – 2.000.000 € 
 Za przymuszanie do kontraktu i podstępne wydobycie podpisu – 5.000.000 € 
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Jestem w wieku 39 lat i przy zdrowych zmysłach, deklaracja powyższa nie podlega odwołaniu 
i ustanowiona została na czas nieokreślony – jej tekst w pełni akceputję oraz poświadczam, że 
jest zgodny z prawdą i moją wolną wolą – co sygnuję własnoręcznym podpisem oraz odciskiem 
palca w obecności świadków. 
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Natural Human Being                                                                              Coventry 21.01.2021 
paweł z rodu kinecki  
Nadbrzeżna 41, Kozy  
Email: pawelzrodukinecki@gmail.com  

 
 
 
 

DECLARATION OF SELF-DETERMINATION AND RESPONSIBILITY  
 
Here I am, paweł z rodu kinecki ©, son of Julian and Anna, as a Living Natural Human Being, 
I declare and hereby confirm, what I have already confirmed, acting on the basis of inalienable 
natural right – Ius Naturale, which description is clear: Do not hurt anyone and do not let 
anyone to hurt others or yourself. The natural right – Ius Naturale guarantees: The right to 
life, the right to property, personal freedom, the prohibition of torture, the right to the fruits of 
one’s work, freedom from slavery, i.e. the right to self-determination and self-possession. 
 
I inform, declare, state, that:  

1. I am living natural human being – no person, no citizen and therefore I am not under 
the jurisdiction of any state, any government and their so-called state authorities, which 
are registered as private commercial companies and have absolutely no rights to living 
natural human being from flesh and blood. 

2. I have never given up my inalienable natural rights, which are protected among others 
by Universal Declaration of Human Rights, which has been ratified by the United 
Nations General Assembly 10th of December 1948, resolution 217A, and the country we 
are currently in has also ratified this declaration. Article 30 of this declaration says, that 
the law of any state must not act against the rights and freedoms in this declaration. 

3. According to Uniform Commercial Code 1-308     I reserve all my rights and do not consent 
to any offer or to any invitation to make a contract without prejudice. I underline once 
again, I am no person – I am living natural human being and I am bound only by natural 
right ius naturale. 

4. As a living natural human being I am the only beneficiary of legal fiction, called a person, 
the main administrator of her personal data and paid representative – 1.000.000 € per 
hour. 

5. As a result of failure to meet the conditions for concluding a contract and lack of mutual 
benefit, my first contract – birth certificate, on the basis of which all other contracts were 
concluded – is ab initio, that is, invalid from the very beginning. So I revoke any rights I 
have transferred: authorizations, powers of attorney, including any previously delegated 
powers to all who control the rights and powers of a person – whether they know this 
declaration or not. 
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6. Each one-time use of my personal data, including copying and processing by companies, 
institutions and natural persons – requires the written consent of the creators and the 
owner – see point 4.   

7. Under an oath, that I, paweł z rodu kinecki ©, born on January 10, 1982 in Bielsko-Biała, 
I am alive and since my birthday at no point in time I was not, and I am not lost on the 
high seas. 

 
 
 
 
I absolutely do not agree, on:  
•threat of coercion including direct• disturbance in freedom of movement•unlawful and illegal 
correspondence containing formal errors, untruth and false statements•illegal invalid 
post•unlawful rejection, refusal to accept or disregard for securities or declarations of the issuer 
– my person•involvement in bringing and/or coercion to medical and/or to psychiatric and/or to 
psychological examinations•coercion on duty•any kind of discrimination, coercion and 
racism•political persecutions – every case•application of invalid, non-binding, unlawful legal 
provisions•performing medical and/or psychiatric and/or psychological examinations – for 
example: medical expertise or scientific experiments•intrusion into a vehicle•intrusion into 
inhabited land with access•intrusion into private territory•intrusion into the apartment and 
associated rooms•direct physical violence, individual actions such as: touching, pulling, jerking, 
pushing, hitting, binding, gagging, putting on handcuffs and so on•unfounded, against natural 
right ius naturale detention in custody, deprivation of freedom•unlawful requests for 
punishment, repressive laws•stealing: performing unauthorized actions with coercion such as: 
bailiff seizure, penalties and invoices issued and so on 
 
 
 
I warn, that:  
The finacial penalty for the assistant or worker of the company committing the crime and for 
the head of the company committing the crime – each individual case – is:  

 For human rights abuse and violation of human dignity – among others above 
mentioned – 10.000.000 € 

 For use of personal data without demonstrated consent or authorization – 2.000.000 € 
 For coercion into a contract and tricky signature extraction – 5.000.000 € 
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I am 39 years old and in my right mind, the above declaration is not subject to appeal and was 
established for an indefinite period – I fully accept the above text and declare that it is 
truthful and true to my free will – what I sign with my own signature and fingerprint in the 
presence of witnesses. 
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Natürliches Menschliches Wesen                                                           Coventry 21.01.2021 
paweł z rodu kinecki  
Nadbrzeżna 41, Kozy 
Email: pawelzrodukinecki@gmail.com  

 
 
 

ERKLËRUNG DER SELBSTBESTIMMUNG UND VERANTWORTUNG 
 

Hier bin ich,  paweł z rodu kinecki ©, Sohn von Julian und Anna, als eines Lebendig Natürliches 
Menschliches Wesen, ich erkläre und hiermit bestätige, was ich bereits bestätigt habe, auf der 
Grundlage des unveräußerlichen Naturrecht handeln – Ius Naturale, dessen Beschreibung klar 
ist: Verletzte niemanden und lass niemanden andere oder dich selbst verletzen. Das Naturrecht 
– Ius Naturale garantiert: Das Recht auf Leben, das Recht auf Eigentum, persönliche Freiheit, 
das Verbot von Folter, das Recht auf die Früchte der eigenen Arbeit, die Freiheit von Sklaverei, 
d.h. das Recht auf Selbstbestimmung und Selbstbesitz. 
 
Ich informiere, erkläre, sage, dass: 

1. Ich lebendig natürliches menschliches Wesen bin – keine Person, keiner Bürger und 
deshalb ich bin nicht unter die Zuständigkeit irgendeines Staates, irgendeiner Regirung 
und ihre sogenannten staatlichen Behörden, die als private kommerzialle Unternehmen 
registriert sind und haben absolut keine Rechte an lebendig natürliches menschliches 
Wesen aus Fleisch und Blut. 

2. Ich habe meine unveräußerlichen Naturrechte nie aufgegeben, die unter anderem durch 
Allgemeine Erklärung der Menchenrechte geschützt sind, welche von der 
Generalversammlung der Vereinten Nationen ratifiziert wurde 10 Dezember 1948, 
Resolution 217A,  und das Land, in dem wir uns derzeit befinden, hat diese Erklärung 
ebenfalls ratifiziert. Artikel 30 dieser Erklärung sagt, dass das Gesetz irgendeines 
Staates muss nicht gegen die Rechte und Freiheiten dieser Erklärung wirken. 

3. Nach einheitlichem Handelsgesetzbuch 1-308 ich behalte mir alle meine Rechte vor und 
ich stimme keinem Angebot zu oder auf jede Einladung die einen Vertrag ohne Nachteil 
zu machen. Ich unterstreiche noch einmal, ich bin keine Person – ich lebendig 
natürliches menschliches Wesen bin und ich bin nur an das Naturrecht gebunden. 

4. Als lebendig natürliches menschliches Wesen ich bin der einziger Benefiziant von legale 
Fiktion, genannte eine Person, der Hauptadministrator ihrer persönlichen Daten und 
bezahlter Repräsentant – 1.000.000 € pro Stunde. 

5. Infolge der Nichterfüllung der Bedingungen für den Abschluss eines Vertrages und 
Mangel gegenseitigem Nutzen, meine erster Vertrag – Geburtsurkunde, auf deren 
Grundlage alle anderen Verträge geschlossen wurden – ist ab initio, das heißt, von 
Anfang an ungültig. Also widerrufe ich alle Rechte, die ich übertragen habe: die 
Berechtigungen, Vollmachten, einschließlich alle zuvor delegierten Befugnisse an alle, 
die die Rechte und Befugnisse einer Person kontrollieren – ob sie diese Erklärung kennen 
oder nicht. 
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6. Jede einmalige Verwendung meiner persönlichen Daten, einschließlich des Kopierens 
und Verarbeitens durch Unternehmen, Institutionen und natürliche Personen – bedarf 
der schriftlichen Zustimmung des Urhebers und des Eigentümers – siehe Punkt 4. 

7. Unter einem Eid, dass ich, paweł z rodu kinecki ©, geboren am 10. Januar 1982 in 
Bielsko-Biała, am Leben bin und seit meienm Geburtstag zu keinem Zeitpunkt ich war 
nicht, und ich bin nicht auf hoher See verloren.   

 
 
 
Ich stimme absolut nicht zu, an:  
•Androhung von Zwang einschließlich direkter• Störung in der 
Bewegungsfreiheit•rechtswerdige und illegale Korrespondenz mit formalen Fehlern, 
Unwahrheit und falschen Aussagen•illegale ungültige Post•rechtswidrige Ablehnung, 
Verweigerung der Annahme oder Missachtung von Wertpapieren oder Erklärungen des 
Aussteller – meine Person•Beteiligung an das Bringen und/oder Zwang zu medizinische 
und/oder zu psychiatrische und/oder zu psychologische Untersuchungen•Zwang im 
Dienst•jede Art von Diskriminierung, Zwang und Rassismus•politische Verfolgungen – jeden 
Fall•Anwendung ungültig, unverbindlich, rechtswidrige gesetzlichen Bestimmungen•das 
Durchführen von medizinische und/oder psychiatrische und/oder psychologische 
Untersuchungen – zum Beispiel: medizinische Expertise oder wissenschaftliche 
Experimente•Eindringen in ein Fahrzeug•Eindringen in bewohntes Land mit 
Zugang•Eindringen in privates Gebiet•Eindringen in die Wohnung und die dazugehörigen 
Räume•direkte physische Gewalt, individuelle Aktionen wie: Berühren, Ziehen, Rucken, 
Schieben, Schlagen, Binden, Knebeln, Handschellen anlegen und so weiter•unbegründet, 
gegen das Naturrecht ius naturale Haft in Gewahrsam, Freiheitsentzug•rechtswidrige 
Anträge auf Strafe, repressive Gesetze•Bestehlen: Durchführen unerlaubte Aktionen mit 
Zwang wie: Beschlagnahme des Gerichtsvollziehers, Strafen und Rechnungen ausgestellt und 
so weiter 
 
 
Ich warne, dass:  
Die Geldstrafe für den Assistenten oder Arbeiter des Unternehmens begehend das Verbrechen 
und für den Leiter des Unternehmens begehend das Verbrechen – je Einzelfall – ist:  

 Für Menschenrechtsverletzung und die Verletzung der Menschenwürde – unter 
anderem oben erwähnt – 10.000.000 € 

 Für Verwendung persönlicher Daten ohne nachgewiesene Zustimmung oder 
Genehmigung – 2.000.000 €  

 Für Zwang in einen Vertrag und knifflige Unterschriftenextraktion – 5.000.000 € 
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Ich bin 39 Jahre alt und bei Verstand, die obige Erklärung ist nicht anfechtbar und wurde für 
unbestimmte Zeit abgegeben – ich akzeptiere den obigen Text voll und ganz und erkläre, dass 
er wahr und meinem freien Willen treu ist – was ich unterschreibe mit meiner eigenen 
Unterschrift und Fingerabdruck in Anwesenheit von Zeugen.   
 
 

         

                                                                   

                                                                                                                                                                                           

                

                                                                          
                                                                                                    

                                                                             
 
 
 

 
 

 


