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KOD POCZTOWY-NIE NALEŻY DO ADRESU REZOLUCJA (A)Res56/830NZ2002

Do korespondencji mail: pawelzrodukinecki@gmail.com 
_______________________________________________________________________________________________________________________
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Nielegalnie Funkcjonujący Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej (dalej NFSOBB)
Firma symulująca organ państwowy:

NIP: 547-15-14-089
REGON: 000 571 553

DUNS: 42-227-4525
Do Andrzeja Trzopek

43-300 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 10
 prezes@bielsko-biala.so.gov.pl

LIST OTWARTY 

Dot.:  Pisma  o  sygnaturze  A-0518-5/21  z  dnia  12  lipca  2021  roku  otrzymanego  listem  poleconym  za
potwierdzeniem  odbioru  w  dniu  27  lipca  2021  roku  i  dostępnego  pod  linkiem
https://drive.google.com/file/d/1uqCFtxCSPK4XFjdk2NPi5DbW1YkV1PGC/view?usp=sharing 

W odpowiedzi wyjaśniam, że: 

1. Działanie jakiego oczekiwałem od przedstawiciela jakiegokolwiek ,,organu państwa'' – w tym również
od  Pana  –  to  przede  wszystkim  wykazanie  uprawnień  do  przetwarzania  danych  osobowych  oraz
zajmowanego  stanowiska,  czego  Szanowny  Pan  nie  uczynił  pomimo  informacji  w  punkcie  ,,C''
przedmiotowego  postanowienia.  Każde  kolejne  pismo  będzie  dowodem  w  cywilnym  procesie
odszkodowawczym  przed  legalnie  funkcjonującymi  sądami  –  dziękuję  zatem  za  dostarczenie  dowodu  na
nielegalne funkcjonowanie i przypominam, że ,,funkcjonariusz'', który nie jest w stanie wykazać uprawnień do
zajmowanego stanowiska podlega pod przepisy prawa karnego zgodnego z polską racją  stanu i  odpowiada
swym prywatnym majątkiem za popełniane czyny oraz zgodnie z Formułą Radbrucha – czymś więcej. 

2. Dziękuję za zachęcenie mnie by wkroczyć na drogę postępowania cywilnego.  W związku z chęcią
złożenia  pozwu  z  art.  23  kodeksu  cywilnego,  proszę  o  wskazanie  w  terminie  7  dniu  należycie
ukonstytuowanego sądu dającego gwarancje procesowe, uznane za niezbędne przez narody cywilizowane,
reprezentowanego  przez    należycie  powołanych   odpowiedzialnych  sędziów i  gdzie,  zgodnie  z  Pana
rekomendacją mógłbym złożyć zawiadomienie o popełnianych zbrodniach przeciwko Narodowi Polskiemu. 

3. Postanowienie (https://www.zawodowy-polak.pl/PK-postanowienie_30.06.2021.pdf) z dn. 30 czerwca
2021  r.  ma  charakter  ostatecznej  decyzji/postanowienia  wydanego  w  imieniu  Zwierzchnika  Władzy  w
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie niepodważonych dotąd przez żaden ,,organ państwa''  Proklamacji
przejęcia  bezpośredniego  sprawowania  władzy  zwierzchniej  w  Polsce  przez  Naród  Polski
(http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf) i  Dekretu
Zwierzchnika  Władzy   ,,WYPOWIEDZENIE   POSŁUSZEŃSTWA  NIELEGALNYM   ORGANOM
PAŃSTWA'' (http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf)  oraz
tych  przepisów nielegalnie ustanowionego ,,prawa'' przez osoby nieuprawnione, które zgodne są z interesami
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Polaków art. 4.1 i 4.2 Konstytucji RP (DZ.U. 1997 nr 78 poz.483),  a także w zgodzie z innymi przepisami
prawa i z uwzględnieniem polskiej  racji stanu i polskiego interesu narodowego – a nie jak Pan sugeruje w
swoim piśmie na podstawie art.122a §2. kodeksu postępowania administracyjnego. Jest ono zgodne z prawdą,
prawem, podpisane – prawomocne, ostateczne i obowiązujące, a podstawą do skutecznego podważenia jego
prawomocności i ostatecznego charakteru mogą być wyłącznie zapisy punktu dziesiątego postanowienia, w tym
niepodważalne  wykazanie  suwerenowi  legalności  uprawnień  przedstawicieli  wszystkich  organów  w
państwie, bez których niemożliwe jest  legalne odpowiadanie na jakąkolwiek korespondencje – w przypadku
szanownego Pana jako sędziego – a tym bardziej podważanie treści prawomocnego postanowienia wydanego
przez najwyższą władzę w Polsce. Liczba ludzi powołujących się na owe dokumenty rośnie z dnia na dzień,
zasadnym w  Waszym – ,,Organów Państwa'' interesie – w drodze logicznego rozumowania jest wykazanie, że
nie mają one żadnej mocy prawnej i nie są umocowane w obecnie obowiązującym prawie. Zatem uprzejmie
wzywam  szanownego  Pana  do  formalnego  podważenia  w/w  Proklamacji  przejęcia  bezpośredniego
sprawowania  władzy  zwierzchniej  w  Polsce  przez  Naród  Polski  oraz  Dekretu  Zwierzchnika  Władzy
napisanych i podpisanych przez Tadeusza Cichockiego już kilka lat temu – Naród Polski się budzi, więc to
ostatni moment by to zrobić lub zamilknąć na zawsze i niezwłocznie oraz dobrowolnie zaprzestać procederu
nielegalnego funkcjonowania – działania na szkodę moją, rdzennych Polek, Polaków i Polski.

4. Jeśli  chodzi  o  udowadnianie  tezy,  że  nielegalne  organa  państwa  popełniają  zbrodnie  przeciwko
Narodowi Polskiemu to najlepiej robią to właśnie firmy symulujące organa w państwie poprzez antypolskie
zachowania i działania na szkodę polskiego interesu narodowego – zatem straszenie artykułem 234 Kodeksu
Karnego uważam za bezskuteczne, bezcelowe i co najmniej nie na miejscu – szczególnie w sytuacji gdy się nie
potrafi wykazać uprawnień do zajmowanego stanowiska.

Dobitnie upraszam o upublicznienie w/w listu otwartego i odpowiedzi na stronie internetowej sądu ze
względu na ważny interes społeczny. 

Załącznik: https://www.zawodowy-polak.pl/PK-Deklaracja_10.04.2021r.pdf 
List dostępny publicznie: https://www.zawodowy-polak.pl/PK-list_otwarty_05.08.2021.pdf  

Jestem przy zdrowych zmysłach, tekst powyższy i w linkach przeczytałem oraz poświadczam że jest zgodny z
prawdą i moją wiedzą na obecną chwilę... co sygnuję własnoręcznym podpisem. 

                                                                                  paweł. z rodu kinecki ©
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Do wiadomości: 

➢ Zwierzchnik Władzy RP 

➢ Tadeusz Cichocki: tcichocki@tcichocki.pl; http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm

➢ Trybunał Stanu: zojd@sn.pl 

➢ Trybunał Konstytucyjny: prezydialny@trybunal.gov.pl; prasainfo@trybunal.gov.pl; skarga@trybunal.gov.pl; 
bib@trybunal.gov.pl; wydawnictwa@trybunal.gov.pl 

➢ Naczelna Izba Kontroli: nik@nik.gov.pl 

➢ Kancelaria Prezydenta RP: listy@prezydent.pl 

➢ Ministerstwo Sprawiedliwości: skargi@ms.gov.pl 

➢ Ministerstwo Edukacji Narodowej: kancelaria@mein.gov.pl 

➢ Rzecznik Praw Obywatelskich: biurorzecznika@brpo.gov.pl 

➢ Sejm RP: listy@sejm.gov.pl 

➢ Szef Kancelarii Senatu: secretary.general@senat.gov.pl 

➢ Urząd Ochrony Danych Osobowych: kancelaria@uodo.gov.pl 

➢ Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: uokik@uokik.gov.pl 

➢ Główny Inspektorat Sanitarny: inspektorat@gis.gov.pl 

➢ Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego: rzecznik@abw.gov.pl; 

➢ Służba Ochrony Państwa: rzecznik@sop.gov.pl; 

➢ Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej: kgzw.sekretariat@ron.mil.pl 

➢ Biuro Bezpieczeństwa Narodowego: bbn@bbn.gov.pl

➢ Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: biuroministra.BM@mswia.gov.pl; 
kancelaria.glowna@mswia.gov.pl; sekretariat.daipm@mswia.gov.pl; sekretariat.dap@mswia.gov.pl; 
sekretariat.dbi@mswia.gov.pl; departament.budzetu@mswia.gov.pl; sekretariat.dpgifm@mswia.gov.pl; 
departament.budzetu@mswia.gov.pl 

➢ Państwowa Komisja Wyborcza / Krajowe Biuro Wyborcze: biuro@kbw.gov.pl 

➢ Komenda Główna Policji: kancelaria.gabinetkgp@policja.gov.pl 

➢ Komendy Wojewódzkie Policji: kwp@bk.policja.gov.pl; komendant@wodzislaw.ka.policja.gov.pl; sekretariat-
komendanta@bg.policja.gov.pl; kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl; kwp.gorzow@go.policja.gov.pl; 
kwp@podlaska.polic; rzecznik@ki.policja.gov.pl; poczta@malopolska.policja.gov.pl; rzecznik@lu.policja.gov.pl;
komendant@ld.policja.gov.pl; komendant@ol.policja.gov.pl; kancelaria.komendanta@po.policja.gov.pl; 
kwp@ra.policja.gov.pl; rzecznik@rz.policja.gov.pl; kontaktkwp@wr.policja.gov.pl; 
kancelaria@ksp.policja.gov.pl 

➢ Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej: dyzurny@bielsko.ka.policja.gov.pl; 
kryminalny@bielsko.ka.policja.gov.pl; przest.narkot@bielsko.ka.policja.gov.pl; sztab@bielsko.ka.policja.gov.pl; 
rd@bielsko.ka.policja.gov.pl; pg@bielsko.ka.policja.gov.pl; korupcja@bielsko.ka.policja.gov.pl; 
ppziz@bielsko.ka.policja.gov.pl; kadry@bielsko.ka.policja.gov.pl 

➢ Komisariaty i Posterunki Policji w Bielsko-Biała i okolice: kp1@bielsko.ka.policja.gov.pl; 
kp2@bielsko.ka.policja.gov.pl; kp3@bielsko.ka.policja.gov.pl; kp4@bielsko.ka.policja.gov.pl; 
czechowice@bielsko.ka.policja.gov.pl; jasienica@bielsko.ka.policja.gov.pl; 
kobiernice@bielsko.ka.policja.gov.pl; szczyrk@bielsko.ka.policja.gov.pl;  wilkowice@bielsko.ka.policja.gov.pl; 
kozy@bielsko.ka.policja.gov.pl; kobiernice@bielsko.ka.policja.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 

➢ Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej: informacja@bielsko-biala.so.gov.pl  

➢ Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej na ul. Mickiewicza 22: informacja@bielsko-biala.sr.gov.pl 

➢ Stowarzyszenie Sędziów Polskich: to.marczynski@gmail.com; biuro@iustitia.pl; iudex001@gmail.com

➢ Ambasada Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej: info@britishembassy.pl 

➢ Ambasada Republiki Węgierskiej: mission.vao@mfa.gov.hu 
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➢ Ambasada Ukrainy: emb_pl@mfa.gov.ua 

➢ Ambasada Królestwa Szwecji: ambassaden.warszawa@gov.se 

➢ Ambasada Federacji Rosyjskiej: rusembpol@mid.ru 

➢ Ambasada Palestyny: info@palestine.pl 

➢ Ambasada Królestwa Norwegii: emb.warsaw@mfa.no 

➢ Ambasada Nowej Zelandii: nzwsw@nzembassy.pl 

➢ Ambasada Republiki Federalnej Niemiec: warszawa@wars.diplo.de 

➢ Ambasada Królestwa Marokańskiego: ambasadakrolestwamaroka@neostrada.pl 

➢ Ambasada Republiki Łotweskiej: embassy.poland@mfa.gov.lv 

➢ Ambasada Republiki Litewskiej: amb.pl@urm.lt 

➢ Ambasada Irlandii: warsawembassy@dfa.ie 

➢ Ambasada Republiki Finlandii: sanomat.var@formin.fi 

➢ Ambasada Królestwa Danii: wawamb@um.dk 

➢ Ambasada Republiki Czeskiej: warsaw@embassy.mzv.cz 

➢ Ambasada Republiki Chorwacji: croemb.warszawa@mvep.hr 

➢ Ambasada Republiki Austrii: warschau-ob@bmeia.gv.at 

➢ Ambasada Republiki Włoskiej: ambasciata.varsavia@esteri.it 

➢ Inne: kontakt@kancelaria-seg.org; stardust8883@icloud.com; dominikaremszel@interia.eu; 
anna.m.zak@gmail.com; leszek.qb@wp.pl; jan_zaba3@wp.pl; barbara_zaba@wp.pl;  
malgorzatakaczmarczykwp@wp.pl; malgorzatakaczmarczykwp@wp.pl; arti9114@onet.pl; 
piotr.uljanicki@wp.pl; beata.koperek@onet.pl; nah.natura@gmail.com; fifi-75@o2.pl; mendrix@o2.pl; 
beatasuwerenka@protonmail.com; kovlik95@hotmail.com; teltom@interia.pl; olga.smolen@onet.pl; 
slawek11@o2.pl; anna73.aw@googlemail.com; b.szpaczek@wp.pl; barbara_zaba@wp.pl; barbara_zaba@wp.pl; 
szymonsvs@tlen.pl; krzysztof-chudek@wp.pl; kc@zawodowy-polak.pl; krzysztofdz@protonmail.ch; 
marcinzroduwiszkiel@protonmail.com; mankowska10@gmail.com; kontakt@kancelaria-seg.org; 
monika.kolat@o2.pl; dewina@o2.pl; k.kaczorowski89@gmail.com; katarzynawiszkiel@gmail.com; 
a_trombik@op.pl; egospodarczyk@gmail.com; miczolekmateusz@gmail.com; matjas.b@protonmail.com; 
alicjawsze@gmail.com; asiagorny@onet.pl;    robert.wszedybyl@gmail.com; t24h@int.pl; 
janek.polak@gmail.com; d.gerblich@gmail.com; f18@poczta.onet.pl; andrzejolszewski74@gmail.com; 
borixon84@gmail.com; bardal8503@gmail.com; footpav@gmail.com; marzenakoprowicz@hotmail.com; 
p.kupinski@hotmail.com; rzyyyn@gmail.com; lechuszumilas@gmail.com; moniap98@gmail.com; 
magdab1978@yahoo.de; puciunia@poczta.fm; 321stann@gmail.com; thomas.gralak@gmail.com; 
kociryjok@gmail.com; konrad_jazda@yahoo.pl; mareczek-zegareczek@wp.pl; truespoke@o2.pl; 
tomurbaniec@gmail.com, czaplafreefly@o2.pl; sebastian@nogravity-divers.com; michnikbeata@gmail.com; 
dagmara.michnik@gmail.com; Szymczak.mika@wp.pl; biuro@marcusgraf.pl; miraskpl@op.pl; 
tkinecki@gmail.com; lukaszgorny@energor.pl; marcin_marszolek@poczta.onet.pl; mariusz_zur@wp.pl; 
gradpit@ymail.com; arek.hal@hotmail.co.uk; stolmebud-krynica@o2.pl; arkadiusz.tracz@onet.pl; 
kar74hay@o2.pl; cubalangowski@gmail.com; alicante14@wp.pl; sunim@o2.pl; gaszkowski.ossowek@wp.pl; 
giuseppeb94@gmail.com; polanomendia@gmail.com; sylffonix@o2.pl; ikaw1@o2.pl; wojciga@wp.pl; 
lucjan82@op.pl; rgrp885@gmail.com; arekziemak@yahoo.com; mojareduta@gmail.com; 
grandaerian@gmail.com; jasmin441@wp.pl
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