
This is Private Property – Not Negotiable – Without Prejudice U.C.C.1-308: 3-402 UNDER RESERVE WITH COPYCLAIM Not for Hire / Not for
Rent without Consent and Oath of Fidelity. By: ©szymon piotr. z rodu radoń. – CREDITOR

~ Człowiek ~ Zwierzchnik władzy ~ Władza zwierzchnia ~

©szymon piotr. z rodu radoń.
[Myślenicka 109 – Kraków/Polska/PL]

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

Do korespondencji mail: szymonsvs@tlen.pl

31.05.2021r. Kraków   

Do Dagmary Pawełczyk - Woicka

ul. Przy Rondzie 7, 30-523 Kraków,            
NIP:676-10-69-043, REGON:000322695

            mail: prezes@krakow.so.gov.pl                         

List otwarty

W związku z chęcią złożenia pozwu z art.23 kodeksu cywilnego, proszę o wskazanie w terminie 7 dni należycie
ukonstytuowanego  sądu  dającego  gwarancje  procesowe,  uznane  za  niezbędne  przez  narody cywilizowane,
reprezentowanego przez należycie powołanych odpowiedzialnych sędziów.

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

Załącznik: https://www.zawodowy-polak.pl/SR-deklaracja_25.03.2021.pdf

List dostępny publicznie: https://www.zawodowy-polak.pl/SR-list_otwarty_31.05.2021.pdf

szymon. z rodu radoń.©        

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
- Rzecznik Praw Obywatelskich - biurorzecznika@brpo.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 
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- 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 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 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 Łotewskiej embassy.poland@mfa.gov.lv
- Ambasada Republiki Litewskiej amb.pl@urm.lt
- Ambasada Republiki Kazachstanu kazdipmis@hot.pl
- Ambasada Irlandii warsawembassy@dfa.ie
- Ambasada Republiki Indii julie@indembwarsaw.in
- 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 Białorusi poland@mfa.gov.by
- Ambasada Republiki Austrii warschau-ob@bmeia.gv.at
- Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej consular@chinaembassy.org.pl 
- 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
- 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; iod@trybunal.gov.pl;
- Stowarzyszenie Sędziów Polskich – to.marczynski@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@iustiti
a.pl;oddzial.suwalki@iustitia.pl;oddzial.olsztyn@iustitia.pl;oddzial.elblag@iustitia.pl;oddzial.torun@iustitia.pl;
oddzial.bydgoszcz@iustitia.pl;oddzial.poznan@iustitia.pl;oddzial.kalisz@iustitia.pl;oddzial.lodz@iustitia.pl;od
dzial.piotrkow@iustitia.pl;oddzial.kielce@iustitia.pl;oddzial.tarnobrzeg@iustitia.pl;oddzial.radom@iustitia.pl;o
ddzial.lomza@iustitia.pl;oddzial.plock@iustitia.pl;oddzial.ostroleka@iustitia.pl
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