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Koszalin, dn. 05 grudnia 2022 r.

Nielegalnie funkcjonująca PROKURATURA REJONOWA W ZAMOŚCIU
Nielegalnie pełniąca obowiązki Prokurator Rejonowy: Ewa Jałowiecka-Śliwa

                            Nielegalnie pełniący obowiązki Zastępca Prokuratora Rejonowego: Jarosław Rosołek
Nielegalnie pełniący obowiązki sekretarz 

 Daniel Pyś 
ul.Szczebrzeska 47

22-400Zamość
  e-mail: biuro.podawcze.przam@prokuratura.gov.pl

Dotyczy : ZAWIADOMIENIE o wszczęciu śledztwa (Sygn.akt 4189-1.Ds.154.2022 )  

W nawiązaniu do pisma otrzymanego listem poleconym dnia 07 listopada 2022 r. w/w  informuję, 
iż od wielu lat wszystkie organa w państwie funkcjonują nielegalnie informacje powszechnie 
dostępne (http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm ) w którym został  błędnie postawiony zarzut tj. 

o czyn z art.art. 231§1 kk zamiast w pierwszej kolejności zarzut o czyn z art.art 127 kk 

W związku z powyższym działając w żywotnym interesie państwa i Narodu Polskiego żądam

pod rygorem odpowiedzialności karnej przed legalnymi sądami (w przyszłości) lub 
zakonspirowanymi organami Zwierzchnika Władzy (ustawodawczej, wykonawczej 
i sądowniczej) w RP  działając na podstawie prawa naturalnego, art. 1 i 3 Dekretu Zwierzchnika 
Władzy w RP z dn .02.04.2015r (dalej DZW 
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  

 także ze względu na wieloletnie, nielegalne funkcjonowanie wszystkich organów w państwie 
wynikające przede wszystkim z cyklicznie przeprowadzanych zamachów stanu dla kamuflażu 
zwanych wyborami powszechnymi - brak niepodważalnie udokumentowanych mandatów 
społecznych wszystkich, rzekomych przedstawicieli narodu w organach władzy/administracji 
publicznej

1. niezwłocznego wykazania suwerenowi (na podstawie art. 4 i art.13 Ustawy o dostępie do 
informacji publicznej oraz art. 61 i art. 4 Konstytucji RP w związku z art. 127 K.k., art. 6 K.p.a.,

art. 7 Konstytucji,…) w sposób niepodważalnie udokumentowanych dowodów legalności 
uprawnień do zajmowanych stanowisk wszystkich przedstawicieli nielegalnie funkcjonującej 
Prokuratury Rejonowej pod rygorem nieważności podejmowanego śledztwa jak również innych 
śledztw oraz odpowiedzialności karnej za nieuprawnione funkcjonowanie 
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2. niepodważalnych udokumentowanych dowodów legalności uprawnień do przetwarzania

danych osobowych. 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.
Zgodnie z art. 127.§1 k.k. tylko urzędnik państwowy może przetwarzać dane osobowe . 
Zgodnie z art.91 Konstytucji RP Ustawa o RODO jest prawem nadrzędnym i obowiązującym .
Nadmieniam, iż moje dane osobowe zostały zastrzezone zamieszczone są w Deklaracji 
Samostanowienia i Odpowiedzialności wraz z Pełnomocnictwem, która publicznie została 
ogłoszona na stronie internetowej https://www.zawodowy-polak.pl/BK-Deklaracja_3.03.2021.pdf  
  
Albo niezwłocznego, dobrowolnego zaprzestania przestępczego procederu wyczerpującego 
znamiona m.in. współudziału w zamachu stanu– pozbawianiu Polaków niepodległości – 
niezależności od formalnego wpływu osób nieuprawnionych. 

W przypadku nie wykazania Zwierzchnikowi Władzy niepodważalnie udokumentowanych 
dowodów legalności uprawnień będzie archiwizowane jako dowód na przestępczą działalność 
na szkodę ludności narodowości polskiej .   

  W przypadku nie wykazania legalności uprawnień i nie zaprzestania nieuprawnionego 
funkcjonowania – wskazania (w związku z treścią art. 6 k.p.a. i art. 7 Konstytucji) podstawy 
prawnej i faktycznej nie stosowania się do przedstawionych powyżej żądań suwerena 
bezpośrednio sprawującego władzę zwierzchnią w RP w zgodzie z polską racją stanu i polskim 
interesem narodowym pod rygorem nieważności z mocy prawa wszelkich jego decyzji
i odpowiedzialności karnej jego przedstawicieli przed Organami Zwierzchnika Władzy w RP 
za działanie na szkodę państwa i Narodu Polskiego. 

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     

Zwierzchnik 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. 

Pouczenie:

Na podstawie art. 63 § 4 k.p.a. żądam potwierdzenia przeczytania tej wiadomości. 
Dobrowolne i niezwłoczne odstąpienie od nielegalnego funkcjonowania stanowiłoby podstawę 
do nadzwyczajnego złagodzenia kary oraz szybszego uporządkowania spraw naszej Ojczyzny.  

Odpowiedź na niniejsze pismo adresowana powinna być do Zwierzchnika Władzy 
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w Rzeczypospolitej Polskiej reprezentowanego przeze mnie i udzielona wyłącznie przez osobę 
uprawnioną do legalnego reprezentowania PR w  Zamościu w ustawowym terminie i w trybie 
formalnym pod rygorem jej nieważności z mocy prawa. 

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 w celu zapoznania się 
i powzięcia wiedzy o sytuacji .

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

Załączniki:

1. Kopia pisma przewodniego również zostanie udostępniona publicznie https://zawodowy-
polak.pl/BK-NfPR_06.12.2022.pdf 

2. Kopia Deklaracja Samostanowienia i Odpowiedzialności z Pełnomocnictwem.
3. Kopie pism wspomnianych w piśmie .
4. Kopia Informacji przesłanej do UODO

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 ; 
inspektorochronydanych@brpo.gov.pl

- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – urzad_marszalkowski@mazovia.pl; 
rzecznik@mazovia.pl ; strona@mazovia.pl ;
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- Mazowiecki Urząd Wojewódzki - wojewoda@mazowieckie.pl ; info@mazowieckie.pl ; 
wicewojewoda.dabrowski@mazowieckie.pl ; wicewojewoda.standowicz@mazowieckie.pl ; 
dyrektorgeneralny@mazowieckie.pl ;

- Ministerstwo Sprawiedliwości - skargi@ms.gov.pl ;

-  listy@sejm.gov.pl ; uokik@uokik.gov.pl

- Sąd Najwyższy - a.raczkowska@sn.pl biuro.prasowe@sn.pl borzecznictwa@nsa.gov.pl 
informacje@nsa.gov.pl ; wpe@nsa.gov.pl 

- Ambasada Królestwa Maroka  -ambasadakrolestwamaroka@neostrada.pl

-Ambasada Szwecji - ambassaden.warszawa@gov.se 

-Ambasada Anglii - info@britishembassy.pl 

-Ambasada Rosji rusembpol@mid.ru      

- biuro@iustitia.pl ,

 -biuro@ruchnarodowy.net ; -tomaszkalinowski@onr.com.pl 

-Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie - office@odihr.pl  

- Radca Prawny Michał Syguła  – kancelaria@vialex.pl

-  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie - zuw@szczecin.uw.gov.pl

- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - umwd@dolnyslask.pl

- Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - punkt.informacyjny@kujawsko-
pomorskie.pl

-Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego - info@lubelskie.pl  

- Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - kancelaria.ogolna@lubuskie.pl

- Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego – info@lodzkie.pl ; sekretariat@znwl.pl ; 
znwl@lodzkie.pl ; roa@lodzkie.pl ; info@rcpslodz.pl;

- Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - urzad@umwm.malopolska.pl

- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - umwo@opolskie.pl

-Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego - urzad@podkarpackie.pl 

-Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - kancelaria@wrotapodlasia.pl

- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - kancelaria@slaskie.pl

- Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - kancelaria@sejmik.kielce.pl

- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - dum@warmia.mazury.pl

- Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - kancelaria@umww.pl

-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - bip@wzp.pl

- Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze - sekretariat.kmp_zgora@go.policja.gov.pl

- Komenda Miejsca Policji w Zamościu kmp.zamosc@lu.policja.gov.pl

- Kancelaria Adwokacka Maciej Opalski - adwokat@kancelariaopalski.pl

 - -Komenda Miejska Policji w Koszalinie -  sekretariat.koszalin@sc.policja.gov.pl 
- MSWiA - kancelaria.glowna@mswia.gov.pl ; sekretariat.daipm@mswia.gov.pl ; sekretariat.dap@mswia.gov.pl
; sekretariat.dbi@mswia.gov.pl ; sekretariat.dpgifm@mswia.gov.pl ; dkin.sekretariat@mswia.gov.pl ; 
dks@mswia.gov.pl ; obywatelstwo@mswia.gov.pl ; dolizk@mswia.gov.pl ; dpp.koordynacja@mswia.gov.pl ; 
dep.prawny@mswia.gov.pl ; sekretariat.dsm@mswia.gov.pl ; sekretariat.dso@mswia.gov.pl ; 
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sekretariat.dt@mswia.gov.pl ; sekretariat.dwrmnie@mswia.gov.pl ; dz@mswia.gov.pl ; waii@mswia.gov.pl ; 
baf.sekretariat@mswia.gov.pl ; bksio.sekretariat@mswia.gov.pl ; biuroministra.BM@mswia.gov.pl ;
- ABW – poczta@abw.gov.pl ; rzecznik@abw.gov.pl ;
- SOP – kancelaria@sop.gov.pl ; rzecznik@sop.gov.pl ;
- KGŻW - kgzw.sekretariat@ron.mil.pl ; rzecznikzw@mon.gov.pl ; cszwminsk@ron.mil.pl ; 
kgzw.sekretariat@ron.mil.pl ; oszwwarszawa@ron.mil.pl ; mozwwarszawa.sekretariat@ron.mil.pl ; 
ozwelblag.rzecznik@ron.mil.pl ; ozzwwarszawa@ron.mil.pl ;
- MON - comon.sekretariat@mon.gov.pl ; zdzikot.sekretariat@mon.gov.pl ; 
sek.skurkiewicz@mon.gov.pl ; lapinski.sekretariat@mon.gov.pl ; podsekdspo@mon.gov.pl ; 
dyrgenmon@mon.gov.pl ; da@mon.gov.pl ; sekretariatdb@mon.gov.pl ; di@mon.gov.pl ; 
dk@mon.gov.pl ; sekretariat.dks@mon.gov.pl ; dkon@mon.gov.pl ; doin@ron.mil.pl ; 
dpbm@mon.gov.pl ; dpz@mon.gov.pl ; dp.sekretariat@mon.gov.pl ; dss@mon.gov.pl ; 
dsipo@mon.gov.pl ; dwsz.sekretariat@mon.gov.pl ; dwszdr.kierownictwo@mon.gov.pl ; 
kontakt@mon.gov.  p  l   ; buo@mon.gov.pl ; dgmon.biuro@mon.gov.pl ; bdsuot@ron.mil.pl ; 
biuroproobronne@mon.gov.pl ; iod@mon.gov.pl ; dwot.sekretariat@mon.gov.pl ; 
dkws.sekretariat@mon.gov.pl ; kplazuk@mon.gov.pl ; cdissz@wp.mil.pl ; bip.wniosek@mon.gov.pl ; 
i3to@mon.gov.pl ; sekretariat.nck@mon.gov.pl ;
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