
~ Człowiek ~ Zwierzchnik władzy ~ Władza zwierzchnia ~
Beata. z rodu Koźlik ©.

[8m.3 ul. Zakole - Koszalin /Polska/PL]
KOD POCZTOWY-NIE NALEŻY DO ADRESU REZOLUCJA (A)Res56/830NZ2002

do korespondencji mail: beatasuwerenka@protonmail.com

Nota do pryncypała jest notą do agenta… a nota do agenta jest notą do pryncypałów.

Koszalin, dn. 03 stycznia 2022 r.

Do wiadomości :
Nielegalnie funkcjonujący SANTANDER BANK POLSKA S.A (dalej NFSBPS.A ) reprezentowany 
przez osoby nieuprawnione 

Joanna Tandecka

MENEDŻER ZESPOŁU DUŻYCH ZAANGAŻOWAŃ KLIENTÓW DETALICZNYCH / DEPARTAMENT 
RESTRUKTURYZACJI  KREDYTÓW DETALICZNYCH I MŚP

ul.Kolorowa8

60-198Poznań

 e-mail:CZP.ZespolMonitoringu@santander.pl

DOTYCZY:  Pismo/zawiadomienie//kartka/oferta handlowa/reklama na podstawie przesłanej 
zawartości przesyłki dotyczącej rzekomego kredytu o nr:  5552756_1001 nr sprawy: AMS38405099 
sporządzonego dn.08.12.2022 r. wrzuconej jako zwykły list do skrzynki pocztowej .

OSTATECZNA DECYZJA PRZEDSTAWICIELKI ZWIERZCHNIKA WŁADZY RP OSTATECZNA DECYZJA PRZEDSTAWICIELKI ZWIERZCHNIKA WŁADZY RP 

OD KTÓREJ NIE PRZYSŁUGUJE ŻADNE ZAŻALENIE,SPRZECIW ORAZ ODWOŁANIEOD KTÓREJ NIE PRZYSŁUGUJE ŻADNE ZAŻALENIE,SPRZECIW ORAZ ODWOŁANIE

W nawiązaniu do treści pisma z dnia 08.12.2022 r oraz w związku z faktem,iż : 

    na podstawie art. 4 i art. 13 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz .U.2020.0.2176 t.j.- 
USTAWA z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej) w związku z treścią art.: 4.1, 
4.2 i art. 61 Konstytucji, na podstawie prawa naturalnego art. 1 i 3 DZW w RP z dn.02.04.2015 r. 
(http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf     ), 
Proklamacji przejęcia bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej w Polsce przez naród (dalej
PPWB) http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_NarodPolski.pdf 

    oraz faktem bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej przez naród, osoby reprezentujące 
NFSBP S.A miały obowiązek prawny bezwzględnego zastosowania się do WEZWAŃ Zwierzchnika 
Władzy w RP niezależnie od wszelkich okoliczności.

Z powodu :

1.  braku wiarygodnych - posiadających wartość dowodową dokumentów źródłowych w procesach 
wyborczych (stanowiących podstawę do sporządzania protokołów, ustalania ich wyników i 
wydawania zaświadczeń) bezwzględnie wymaganych przez Zwierzchnika Władzy w RP niezależnie 
od innych okoliczności (np. nielegalnie ustanowionych i sprzecznych z polską racją stanu przepisów 
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prawa), bo ich brak: - Uniemożliwia zweryfikowanie zgodności oficjalnych wyników wyborów z 
faktyczną wolą podmiotów czynnego prawa wyborczego. - Umożliwia jednocześnie dowolne 

     i bezkarne, bo nieweryfikowalne fałszowanie faktycznych wyników przez PKW i inne komisje  
wyborcze na zlecenie ich sponsorów, mentorów, …: 

2. braku wykazania niepodważalnych,udokumentowanych dowodów legalnych uprawnień 

    do zajmowanych stanowisk ,do piastowania urzędów min.Przewodniczącego KNF, Prezydenta RP, 
Prezesa Rady Ministrów, pomimo wielokrotnych pisemnych wezwań Beaty.z rodu Koźlik© 
przedstawicielki Zwierzchnika Władzy RP na podstawie art.4 i art.13 Ustawy o dostępie do informacji 
publicznej (Dz .U.2020.0.2176 t.j.- USTAWA z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji 
publicznej) w związku z treścią art.: 4.1, 4.2 i art. 61 Konstytucji, art.3 DZW 
(http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf ) 

3. braku wykazania niepodważalnych udokumentowanych dowodów legalnych uprawnień

 do przetwarzania wszelkich danych osobowych na podstawie Ustawy o RODO  Dz.U.2019.1781 
t.j.Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Art. 7 Warunki wyrażenia

zgody( art.w całości) i Art. 107. Przepis karny: 1. Kto przetwarza dane osobowe, choć ich 
przetwarzanie nie jest dopuszczalne albo do ich przetwarzania nie jest uprawniony, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. 

4. osoby reprezentujące NFSBP S.A  wymienione powyżej nie wykazały w wymaganych terminach 
niepodważalnego,legalnego,udokumentowanego dowodu na to ,iż ich interes prawny jest wyższy, 
ważniejszy nad mój interes zgodnie z art. art.14, art.15 oraz z art.107 Ustawy o RODO,jak również 
nie wykazały suwerenowi w wymaganych terminach pełnomocnictwa na podstawie, którego osoby 
reprezentujące NFSBP S.A min.Ewelina Ławniczak oraz Joanna Tandecka przetwarzały moje 
wszelkie zastrzeżone dane osobowe mimo,iż do każdego pisma dołączana była do wiadomości jako 
załącznik w formie papierowej,plik jak i za pośrednictwem strony internetowej pod linkiem , pod 

którym znajduje się ogłoszona publicznie Deklaracja Samostanowienia i Odpowiedzialności

  wraz z Pełnomocnictwem https://www.zawodowy-polak.pl/BK-Deklaracja_3.03.2021.pdf .

  Tylko urzędnik państwowy posiadający mandat społeczny legalnie i niepodważalnie udokumentowany 
dowód może przetwarzać wszelkie zastrzeżone dane osobowe . 

5. braku zachowania terminu odpowiedzi na pismo z dnia 27 czerwca 2022 r.,które zostało przesłane   
drogą elektroniczną i odbiór potwierdzony dnia 28 czerwca 2022 r.przez współpracownika NFSBPS.A 
Radosława Sprawkę .

Uzasadnienie :

W piśmie z dn.27 czerwca 2022 r. „Odpis Postanowienia Zwierzchnika Władzy RP ‘’(pismo w 
załączniku) zostały podniesione wszelkie kwestie wraz z kończącym ostatecznym uzasadnieniem 

   na podstawie obowiązującego prawa zgodnego z interesem Narodu Polskiego i polską racją stanu 
na które nie został wniesiony żaden sprzeciw przez nieuprawnionych reprezentantów NFSBP S.A 

   w wymaganym trybie administracyjnym na podstawie Ustawy Dz. U.2021.0.735 tj.-Ustawa z dnia 

  14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego rozdz.8a: art.122 a, art.122b, 
art.122c k.p.a Milczące załatwienie sprawy co pozwoliło definitywnie uznać i ostatecznie 
zakończyć sprawę rzekomych roszczeń dotyczących rzekomych kredytów ”wezwania do zapłaty 
rzekomych kredytów ” oraz”umowy kredytowe”posiadające charakter umów abuzywnych za 
nieważne, bezskuteczne z mocy prawa-niewywołujące skutków prawnych tj.: 

a)  5552756_1001 nr sprawy: AMS 384050099, 

b)  A4805287/nr sprawy: AMS 38405089 ,

  oraz wszystkie inne decyzje, postanowienia, zarządzenia, wezwania, pouczenia, rygory, nakazy 
wydawane przez osoby nieuprawnione reprezentujące NFSBP S.A za bezskuteczne,nieważne 
 z mocy prawa – nie wywołujące żadnych skutków prawnych. 
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   Niniejsza decyzja jest ostateczna,nieodwołalna i wchodzi w życie z dniem 04 stycznia 2023 r.  

WAŻNE UWAGI 

• Do chwili obecnej nie podważono prawomocnego, ostatecznego i obowiązującego charakteru w/w  
Proklamacji przejęcia władzy bezpośredniej przez Naród Polski (PPWB) i Dekretu Zwierzchnika 
Władzy (DZW) – co oznacza, że wywołują one skutki prawne. 
Kilka przykładów wysłanych pism ze strony internetowej Tadeusza Cichockiego 
http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm  
https://www.tcichocki.pl/TC%20-%20NFPR%20P-no%202021.09.05.pdf  
https://www.tcichocki.pl/PZW%20-%20NFPRP%202022.01.10.pdf  

Przedstawicielka Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej nie może uznać działań 
nielegalnie pełniących obowiązki funkcjonariuszy publicznych, którzy działają sprzecznie z polską 
racją stanu i interesem Narodu Polskiego, gdyż wszelkie decyzje, rozporządzenia, wyroki, nakazy – 
wydawane przez osoby nieuprawnione do kierowania administracją publiczną są nielegalne, 
niekonstytucyjne i bezprawne.  

Przypominam ,iż każde kolejne pismo od osób nieuprawnionych reprezentujących NFSBP S.A 
pozostanie bez odpowiedzi i zostanie archiwizowane jako dowód na przestępczą działalność na szkodę
ludności narodowości polskiej a wszyscy nieuprawnieni przedstawiciele lub reprezentanci nielegalnie 
funkcjonujących instytucji zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej i postawieni przed 
Trybunały Narodowe zgodnie z art. 127.§1 k.k Zamach stanu. 

Nadmieniam,iż zgodnie z art.91 Konstytucji RP Ustawa o RODO jest prawem nadrzędnym 
i obowiązującym a moje wszelkie dane są zastrzeżone, nie jesteście w posiadaniu mojej wyraźnej 
zgody na ich przetwarzanie  ,więc dalsze ich przetwarzanie bez mojej wyraźnej zgody jest 
kategorycznie zabronione ! ( wyjaśnienie: podpunkt c ) . 

Pouczenie: 
Na podstawie art. 63 § 4 k.p.a. żądam potwierdzenia przeczytania tej wiadomości. 
Każde kolejne działania, nakazy,  decyzje, pisma, wezwania, postanowienia, zarządzenia, …, 
NFSBPS.A  oraz wszystkich innych nielegalnie funkcjonujących organów w państwie pozostawione 
zostaną w aktach sprawy bez udzielenia odpowiedzi, jako zarchiwizowany kolejny dowód do 
dyspozycji Trybunałów Narodu Polskiego - art. 8 DZW ,legalnych sądów krajowych i 
międzynarodowych organów wymiaru sprawiedliwości) na świadomy współudział jego przedstawicieli 
(z innymi osobami nieuprawnionymi –innymi nielegalnie funkcjonującymi organami w państwie) w 
działaniach na szkodę udności narodowości polskiej i Rzeczypospolitej Polskiej. 
Art. 258. Udział w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym Dz.U.2020.0.1444 t.j.

-Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny art.258 §1kk. Kto bierze udział w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Każdy Polak który niezwłoczne, formalne i faktyczne, dobrowolne odstąpi od kontynuowania 
nieuprawnionego pełnienia funkcji i wykonywania obowiązków na podstawie nielegalnych 
upoważnień we wszystkich organach państwa, tym samym skorzysta z uzasadnionej 
podstawy do złagodzenia kary i przyczyni się do szybszego uporządkowania spraw naszej 
Ojczyzny. 

Niniejsze pismo zostanie przesłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru natomiast drogą 
elektroniczną do pisma zostaną dołączone załączniki. 
Dokumenty przesłane do instytucji innych niż adresat służą jedynie jako informacja w celu 
zapoznania się i powzięcia wiedzy o stanie faktycznym  . 

                                  Beata.z rodu Koźlik© -przedstawicielka Zwierzchnika Władzy w RP 
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Załączniki: 

1.Kopia pisma przewodniego również zostanie udostępniona publicznie: 

     https://zawodowypolak.pl/BK-NFSBP_ZAKONCZENIE_04.01.2023.pdf        
   2. Kopia Deklaracja Samostanowienia i Odpowiedzialności z Pełnomocnictwem.

3. Kopia pisma : https://zawodowy-polak.pl/BK-ost_postanowienie_bank_27.06.2022.pdf.

4. Fotokopia potwierdzenia odbioru pisma z dn.27.06.2022 r.

Do wiadomości : 

-Zwierzchnik Władzy Rzeczypospolitej Polskiej, 

-Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strassburgu, 

-Międzynarodowy Trybunał Karny unic.poland@unic.org  

-Helsińska Fundacja Praw Człowieka hfhr@hfhr.pl  

-Ministerstwo Finansów - kancelaria@mf.gov.pl  ; 

-Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - kontakt@kprm.gov.pl ; sprm@kprm.gov.pl ; 

- Ministerstwo Sprawiedliwości: skargi@ms.gov.pl  ; listy@sejm.gov.pl  ;uokik@uokik.gov.pl

- Rzecznik Praw Obywatelskich: biurorzecznika@brpo.gov.pl  ; 

-   i  nspektorochronydanych@brpo.gov.pl     
- i inne 
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