
~ 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.23 sierpnia2022r.

Do wiadomości :
Nielegalnie funkcjonujący Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie VI  Wydział Cywilny (dalej 
NFSRL-Z) reprezentowany przez osoby nieuprawnione 

  Joanna Marmaj-Kosior

n.p.o starszy referendarz sądowy 
ul.Boczna Lubomelskiej 13
     20-070 Lublin 
sek@lublin-zachod.sr.gov.pl        

Strona w sprawie : Pozew data ostatniej modyfikacji ; 2022-07-21
oznaczenie sprawy wg składającego znak : BZ/72394

osoba składająca :
Renata Małgorzata Kosarewicz – radca prawny
Nielegalnie funcjonująca INTRUM KRÓL & WSPÓLNICY  KANCELARIA PRAWNA 
SPÓŁKA KOMANDYTOWA (dalej NFKPSP-IK&W Sp.K )
ul. Miłosza 13, 50-304 Wrocław

POWÓD : Nielegalnie funkcjonujący SANTANDER BANK POLSKA S.A (dalej NF SBPSA ) 
z siedzibą w Warszawie

 
NFSR Lublin-Zachód  ul. Krakowskie Przedmieście 76, 20-950 Lublin

Poprzez: Marcin ULIASZ – Szef firmy - PREZES NFSR
Poprzez: Magdalena  SŁOWIŃSKA – pomocnik - Wiceprezes NFSR

Poprzez: Mariusz  WŁODEK – pomocnik - Wiceprezes NFSR
Poprzez Małgorzata STACHURA– pomocnik - Dyrektor NFSR

sek@lublin-zachod.sr.gov.pl        

Dot: zawartości przesyłki :     Pismo/zawiadomienie//kartka/oferta handlowa/reklama   

1) Odpis pozwu z dn.21.07.2022r. Wasz Znak: Sygn akt VI Nc-e1011622/22 ,

09.08.2022.D.Pe.Ma. Doręczenie Odpisu .Poz.+Nz z dnia 09/08/2022 
2) Odpis "NAKAZ ZAPŁATY W POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM " 
data sporządzenia/wydania 2022-08-09 , przesyłka polecona odebrana za potwierdzeniem odbioru 
dn. 16.08.2022 r.

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA ZWIERZCHNIKA WŁADZY DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA ZWIERZCHNIKA WŁADZY 

W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
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Działając w żywotnym interesie Rzeczypospolitej Polskiej i w imieniu suwerena – Narodu Polskiego 
– ostatecznego decydenta w sprawach państwa – zwierzchnika władzy ustawodawczej, wykonawczej 
i sądowniczej doręczam nielegalnie funkcjonującemu 

SĄDOWI REJONOWEMU dla LUBLINA -ZACHÓD  w Lublinie (dalej NFSRL-Z) ORAZ INNYM
WSPÓŁWINNYM  W SZALBIERSTWIE I ZBRODNIACH PRZECIWKO NARODOWI 
POLSKIEMU Odpis Postanowienia Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej 
z dn.23 sierpnia 2022r.wraz z uzasadnieniem . 

POSTANOWIENIE ZWIERZCHNIKA WŁADZY OD KTÓREGO NIE PRZYSŁUGUJE  POSTANOWIENIE ZWIERZCHNIKA WŁADZY OD KTÓREGO NIE PRZYSŁUGUJE  
ŻADNE ZAŻALENIE ŻADNE ZAŻALENIE   

Zwierzchnik Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej w składzie – Beata. z rodu Koźlik©. 

- przedstawiciel Narodu Polskiego po rozpoznaniu w dniu 23 sierpnia 2022 r. na posiedzeniu 
niejawnym przedmiotowych pism zawartych w/w przesyłce poleconej tj.

w/w „ODPIS POZWU”Kancelarii NFKPSP-IK&W Sp.K i „NAKAZ ZAPŁATY W 
POSTĘPOWANIU UPOMINAWCZYM ” NFSRL-Z 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 ), 

Dekretu Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza z 30 listopada1939r. O NIEWAŻNOŚCI AKTÓW
PRAWNYCH WŁADZ OKUPACYJNYCH https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?
id=LDU19391021006  a także art. 4.1 i 4.2 Konstytucji RP (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483) 

oraz 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, doręczam Nielegalnie Funkcjonującemu SĄD REJONOWY dla Lublina  – Lublin-
Zachód (dalej  NFSRL-Z)

Wskazuję co następuje: 

1. Według art. 87.1 Konstytucji RP: „Źródłami powszechnie obowiązującego prawa 
Rzeczypospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe

oraz rozporządzenia”. Obowiązujący charakter tego zapisu jest jednak uwarunkowany legalnością 
organów państwa ustanawiających w/w „źródła powszechnie obowiązującego prawa w RP”. 

Warunkiem koniecznym do stwierdzenia legalności tych (przedstawicielskich) organów 
jest udokumentowana w sposób niepodważalny zgodność oficjalnych wyników wyborów 
powszechnych z wyrażoną w ich trakcie wolą wyborców i zapisami art. 4.2 Konstytucji RP 
(„Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”), ponieważ nikt 

(w tym żaden organ państwa włącznie z PKW i sądami orzekającymi o ważności wyborów) 

nie udowodni zwierzchnikowi władzy w RP tej zgodności – wszystkie organa 

w państwie były i są reprezentowane przez osoby nieuprawnione. Ustanawiane przez nie prawo 

jest nieobowiązujące i nielegalne. 
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Podobnie jak wydawanie orzeczeń sądowych, zarządzanie środkami publicznymi 
i wszelkie inne ich działania mające na celu grabież i szalbierstwo na Polakach .  
Podejmowanie w porozumieniu z innymi osobami działalności zmierzającej bezpośrednio do 
utrwalania nielegalnej władzy i nielegalnego prawa, nieuprawnionego rozporządzania środkami 
finansowymi, nieuprawnionego podejmowania kluczowych decyzji i wydawania wyroków, … 

jest pozbawianiem Polski i Polaków niepodległości, czyli niezależności od formalnego wpływu
innych, nieuprawnionych jednostek np. politycznych, mafijnych, okupacyjnych,…. 

POSTANOWIŁ :

1.  Uznać przedmiotowe niepodpisane pisma „NAKAZ ZAPŁATY W POSTĘPOWANIU 
UPOMINAWCZYM” Sygn akt VI Nc-e1011622/22 NFSRL-Z brak dokumentu księgowego 
sporządzonego na podstawie faktury na podstawie którego sporządzono w/w „NAKAZ ZAPŁATY”
I „POZEW O ZAPŁATĘ ” oraz wszystkie inne jej decyzje, postanowienia, zarządzenia, wezwania, 
pouczenia, rygory, …, za nieważne z mocy prawa - niewywołujące żadnych skutków prawnych. 
2. Nakazać NFSRL-Z  w trybie natychmiastowym zaniechania procederu nielegalnego 
funkcjonowania – działania na szkodę RP, a także moją Istoty Żywej-Człowieka/’Zwierzchnika 
Władzy” pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 258kk przed Istotą Żywą- Człowiekiem 

i Trybunałami Narodowymi ,ponieważ dotychczas żaden „sąd” i inne organa w państwie 

nie wykazały dowodów na legalność uprawnień, legalności przepisów prawa na które się powołują, 
legalność prawa do przetwarzania danych osobowych . 

3.Nakazać w terminie 7 dni przedstawienia niepodważalnie udokumentowanego w tym osoby, 

która pełniąc funkcję Prezydenta RP powołała na podstawie art. 55 Prawa o Ustroju Sądów 
Powszechnych Marcin Uliasz do pełnienia urzędu na stanowisku Prezes SĄDU REJONOWEGO 

w Lublinie.

4.Nakazać w terminie 7 dni przedstawienia niepodważalnie udokumentowanego w tym osoby, która
pełniąc funkcję legalnego Prezesa SADU APELACYJNEGO powołał na podstawie art. 150 § 3 
Prawa o ustroju Sądów Powszechnych Joanna Marmaj-Kosior do pełnienia urzędu na stanowisku 
referendarza sądowego Art. 150.Mianowanie na stanowisko referendarza sądowego 
Dz.U.2020.0.365t.j.Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych
5.Nakazać w terminie 7 dni wykazania , iż NFSRL-Z  działa i funkcjonuje legalnie zgodnie 

z przepisami art. 7 Konstytucji RP  na podstawie art. 4 i art. 13 Ustawy o dostępie do informacji 
publicznej (Dz .U.2020.0.2176 t.j.-USTAWA z dnia 6września 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) 
6.Nakazać w trybie natychmiastowym wypłaty odszkodowania za łamanie praw -Moich/ Istoty 
Żywej-Człowieka/Zwierzchnika Władzy Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Deklaracją wraz 
z odsetkami ustawowymi za każdy dzień zwłoki pod rygorem odpowiedzialności karnej przed nami
i Sądem Arbitrażowym przy Sądzie Zwyczajowym ONZ, w tym: 

a) Kara za wykorzystywanie danych osobowych bez wykazanej zgody lub uprawnień 1500000€ 
b) Kara za podstępne wydobycie podpisu 5000000€

C) Kara za ignorowanie woli Zwierzchnika Władzy oraz łamanie praw człowieka 10000000€ 
7.nakazać  w trybie  natychmiastowym wypłacenia  odszkodowania  właściwemu pełnomocnikowi
[beata. z rodu Koźlik]L.S. na podstawie prawa zwyczajowego oraz rzeczywistemu Beneficjentowi
dowodu osobistego [BEATA KOŹLIK ]; za świadome popełnienie przestępstwa z art.231 k.k, art.
258 k.k., art.271 k.k., art. 1 i 3 DZW, ale również art. 7, art. 31, art. 39, art. 41, art. 52, art. 83,
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Konstytucji RP, a także za złamanie Powszechnej Deklaracji Prawa Człowieka art. 1, art.,2, art.,4,
art. ; wg stawki Międzynarodowej Taryfy Odszkodowawczej- IP66;  za złamanie - kolejno punkt:
3,5,6,7,10,16,17,19,21,23,24,47,48,51, 60,61,63,64.
3.Uznać każde kolejne pismo,które będzie archiwizowane jako dowód na przestępczą działalność 
na szkodę ludności narodowości polskiej  a wszyscy jej przedstawiciele 

zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej i postawieni przed Trybunały Narodowe zgodnie 
z art .art. 127. § 1 k.k. - „Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości 
(niezależności od formalnego wpływu osób nieuprawnionych), oderwanie części obszaru 
lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje 
w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego
celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia 
wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności” oraz-art.8 Dekretu Zwierzchnika 
Władzy w RP „Wypowiedzenie posłuszeństwa organom państwa” 
(http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf ). 

UZASADNIENIE :

A. Legalność/prawomocność, zgodność z polską racją stanu i polskim interesem narodowym, 
ostatecznego i powszechnie obowiązującego charakteru oraz najwyższej rangi w państwie 
( wyższej od Konstytucji RP ) wydanych przez Suwerena w/w DZW i PPWB do chwili obecnej 
nie podważono, co oznacza, że wywołują one skutki prawne.
B. Nielegalnie funkcjonujące organa – reprezentowane przez osoby nieuprawnione (m.in. NFSR,,,, 
inne) nie mają uprawnień do powoływania się na przepisy prawa odnoszące się wyłącznie do 
organów legalnych – reprezentowanych przez faktycznych przedstawicieli narodu w sposób 
niepodważalnie udokumentowany i sprawdzalny lub powołanych przez takie osoby.  
C. Przedmiotowe doręczenie „nakazu  zapłaty „ jest nieważne,iż rażąco narusza przepisy prawa 

w szczególności najwyższej rangi - wydane przez Zwierzchnika Władzy w RP – 

art. 1 i 3 DZW, ale również art. 7, art. 45 i 83, … Konstytucji RP….

D. Przedmiotowy „nakaz zapłaty”bez podpisu i stempla starszego referendarza sądowego 
jest nieważny - art. 156 § 1 (6) KPA., bo wywołuje czyny zagrożone karą: z art. 127 § 1 k.k. 
- pozbawianie Polaków niepodległości (niezależności od formalnego wpływu osób 
 nieuprawnionych nieposiadających niepodważalnie udokumentowanych mandatów 
społecznych lub powołanych przez takie osoby), z art. 23 u.o.d.i.p, z art. 8 DZW, …

 E. Reprezentująca NFINTRUM Sp.zo.o. Senior Portfolio Manager Anna Groździej pismem 
skierowanym dn 29 czerwca 2022 r będące odpowiedzią na pismo z dn.2022-07-06 oraz 
reprezentujący NFKPSP-IK&W Sp.K adwokat  Marcin Drobnikowski pismem skierowanym 

dn. 02 sierpnia 2022 r. będącym odpowiedzią na pismo z dn.2022-07-22 do dnia dzisiejszego 

nie odpowiedzieli nie zachowując trybu odpowiedzi (art 122a KPA)merytorycznie na moje żądania 
zawarte w powyższych pismach /kopie pism wzałącznikach,  Anna Goździrej reprezentująca 
NFKPSP-IK&W Sp.K poinformowała mnie o rzekomym długu w „WEZWANIU DO ZAPŁATY”, 
które sporządzone zostało dn.2022-06-15 ,iż w dniu 2022-06-14 zadłużenie wynikające z umowy 
zostało zlecone przez SANTANDER BANK POLSKA S.A do obsługi przez INTRUM . Do tej pory
przedstawiciel Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej nie otrzymał meryorycznych, rzetelnych 
odpowiedzi o które wielokrotnie wnosił w pismach adresowanych do NFSBP S.A., NF INTRUM 
Sp.zo.o oraz  NFKPSP-IK&W Sp.K żądając wykazania legalności uprawnień do zajmowanych 
stanowisk, uprawnień do przetwarzania zastrzeżonych danych osobowych ,prowadzenia 
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działalności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz wykazania niepodważalnych 
udokumentowanych dowodów na istnienie rzekomego długu na podstawie art.6 KC Ciężar 
dowodu oraz Ustawy o dostępie do Informacji Publicznej art. 13 Ustawy o dostępie do informacji 
publicznej (Dz .U.2020.0.2176 t.j.-USTAWA z dnia 6września 2001r o dostępie do informacji 
publicznej w związku z treścią art.: 4.1, 4.2 i art. 61 Konstytucji, art.3DZW 
http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf)

W myśl art. 86 KC jest  to działanie podstępne.

Podstawą do skutecznego podważenia jego prawomocności i ostatecznego charakteru mogą 
być wyłącznie: 
A.1.Niepodważalne wykazanie suwerenowi legalności uprawnień przedstawicieli wszystkich 
organów w państwie w szczególności NFSR LUBLIN ZACHÓD.
A.2. Niepodważalne wykazanie suwerenowi sprzeczności jego treści z polską racją stanu 

i polskim interesem narodowym.

A.3. Niepodważalne wykazanie suwerenowi pełnomocnictwa na podstawie którego NFINTRUM 
Sp.zo.o ,  NFKPSP-IK&W Sp.K  oraz  NFSRL-Z przetwarzają moje wszelkie zastrzeżone dane 
osobowe ,od kogo pozyskali ,kto jest ich administratorem . 

Żądam wykazania  niepodważalnego legalnego udokumentowanego dowodu przez powyższe 
instytucje,iż ich interes prawny jest wyższy, ważniejszy nad mój interes . Zgodnie z art.14, art.15 
oraz art .107 Ustawy o RODO .

Dla przypomnienia informuję ponownie ,iż  każde kolejne pismo, 

w którym nie będzie niepodważalnych i udokumentowanych dowodów legalności uprawnień do: 

-zajmowanych stanowisk, przetwarzania danych osobowych. Dz.U.2019.1781 t.j.

-Ustawa z dnia 10maja 2018r  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.
 będzie archiwizowane jako dowód na przestępczą działalność na szkodę ludności narodowości 
polskiej  a wszyscy jej przedstawiciele zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej 

i postawieni przed Trybunały Narodowe 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 .

Ponadto informuję, iż 

–Jam jest Istota Żywa-Człowiek/Beneficjent/Przedstawiciel Zwierzchnika Władzy i  nie podlegam 
pod tę jurysdykcję.  Wszelkie regulacje konstytucji oraz ustaw podlega służba publiczna zgodnie 
z art. 91 Konstytucji RP, gdzie ustawą nadrzędną  jest ratyfikowana umowa międzynarodowa 
ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP. 
-Stosowanie, egzekwowanie, nakazywanie, przymuszanie,  a także nakłanianiena nas Istotę Żywą-
Człowieka i wbrew naszej woli do stosowania nieważnych, nieobowiązujących, 
niekonstytucyjnych, nielegalnych norm-przepisów jest łamaniem Praw Człowieka – naruszeniem  
godności Żywego Człowieka wbrew Rezolucji ONZ 217A zagwarantowaną 
międzynarodową Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, a w szczególności:
Art.1. Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. 
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Są oni obdarzeni rozumem i moralnością i powinni postępować wobec innych 
w duchu braterstwa.
Art.2 Każdy człowiek posiada wszystkie prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji 
bez względu na jakiekolwiek różnice rasy, koloru, płci, języka, wyznania, poglądów 
politycznych i innych, narodowości, pochodzenia społecznego, majątku, urodzenia 
lub jakiegokolwiek innego stanu. Nie wolno ponadto czynić żadnej różnicy w zależności
od sytuacji politycznej, prawnej lub międzynarodowej kraju lub obszaru, do którego dana osoba 
przynależy, bez względu na to, czy dany kraj lub obszar jest niepodległy, 
czy też podlega systemowi powiernictwa, nie rządzi się samodzielnie lub jest w jakikolwiek sposób 
ograniczony w swej niepodległości.
Art.3 Każdy człowiek ma prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa swej osoby.
Art.4. Nie wolno nikogo czynić niewolnikiem ani nakładać na nikogo służebności; 
niewolnictwo i handel niewolnikami są zakazane we wszystkich swych postaciach.

Na podstawie Dekretu RP z 30 listopada 1939r./Dz.U.RP Nr 102/1939 poz 1006 na terenie RP 
oświadczam, że wszelkie działania jakie były i będą podejmowane przez byłe i obecne władze 
IIIRP, a którego skutki prawne były i są oraz będą szkodliwe dla Żywego Człowieka/suwerena 
mającego obywatelstwo państwa polskiego uważam za niebyłe 
i nieważne. Stanowisko –Moje/Żywego Człowieka/suwerena jest zgodne  z zapisem art.3 ust.2 
wymienionego wyżej Dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które podpisał 
Prezydent RP Władysław Raczkiewicz oraz Premier RP Władysław Sikorski.

Zgodnie z prawem naturalnym, art. 4.1 i art. 4.2 Konstytucji RP od dn. 02.11.2014 r., 
a także Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, władzę w Rzeczypospolitej Polskiej 
sprawuje bezpośrednio jej Zwierzchnik - Suweren - Człowiek Żywy -  Naród Polski !!!

W związku z ujawnieniem faktu, że dotychczas na wielokrotne żądania Zwierzchnika Władzy 
nie przedstawiono dowodów na legalność uprawnień osób pełniących funkcje począwszy 
od najwyższych do najniższych szczebli administracji w Rzeczypospolitej Polskiej stwierdzić 
należy ,iż osoby reprezentujące organa w państwie nie posiadają legalnych uprawnień do 
zajmowanych stanowisk w Rzeczypospolitej Polskiej .      
Niniejsze Postanowienie Istoty Żywej-Człowieka/”Zwierzchnika Władzy” na terenach zwanych 
Rzeczypospolita Polska jest podpisane, prawomocne i ostateczne. Nie jest ono zażaleniem 
ani skargą osoby fizycznej na przedmiotowy „nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym”. 
To, składa się wyłącznie w legalnie funkcjonujących organach państwowych. 

Przedstawione fakty powyżej dowodzą, że również SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD 
w Lublinie nie jest legalnie funkcjonującym sądem w rozumieniu art. 179 Konstytucji, 
art. 55 § 1, art. 106 (i), …, Prawa o ustroju sądów powszechnych, bo reprezentowany 
jest nie przez sędziów, asesorów i referendarzy sądowych powołanych zgodnie z ich treścią 
oraz art. 4.2 Konstytucji i art. 3 DZW przez faktycznych przedstawicieli narodu na urząd 
Prezydenta RP, lecz przez osoby nieuprawnione – nieposiadające niepodważalnie 
udokumentowanych mandatów społecznych oraz nie posiadających legitymacji urzędników 
państwowych. Skoro SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W Lublinie nie reprezentują 
sędziowie, asesorzy i referendarze, lecz osoby pełniące ich funkcje w sposób nieuprawniony to 
działa on nielegalnie i nie może być mowy o niezawisłości, niezależności i bezstronności jego 
przedstawicieli (art. 178.1 Konstytucji) oraz zagwarantowaniu konstytucyjnego prawa (art. 45.1) 
do sprawiedliwego rozpatrywania spraw. Przepisy prawa o postępowaniu przed sądami 
powszechnymi odnoszą się wyłącznie do legalnie funkcjonujących sądów – reprezentowanych 
przez osoby uprawnione – powołane przez faktycznych przedstawicieli narodu, co oznacza, że i/lub



SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD w Lublinie nie jest uprawniony do prowadzenia 
jakichkolwiek postępowań, wydawania wyroków, nakazów, postanowień, zarządzeń, pouczania,…
w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Jego działania są nieważne z mocy prawa oraz sprzeczne 
z polską racja stanu i polskim interesem narodowym. 

Kontynuowanie nielegalnego funkcjonowania organów w państwie reprezentowanych przez osoby 
nieuprawnione – zorganizowanej grupy przestępczej – oszustów, hipokrytów, złodziei, … 
nieposiadających mandatów społecznych, przejmujących władzę w wyniku cyklicznie 
powtarzanych zamachów stanu – fałszerstw zwanych dla kamuflażu wyborami powszechnymi 
oraz podejmowanie i egzekwowanie nieważnych decyzji, sprzecznych z polską racją stanu 
i polskim interesem narodowym prowadzi nieuchronnie do wymierzania kar i wykonywania 
wyroków przez Zwierzchnika Władzy w RP!

Niniejsze Postanowienie – decyzja podjęta w imieniu i w interesie Narodu Polskiego jest prawomocna, 
ostateczna i obowiązująca. Wchodzi w życie w dniu jej ogłoszenia – 25 sierpnia 2022r.

                                                                  POUCZENIE : 
1.1 Każde kolejne działania, nakazy,  decyzje, pisma, wezwania, postanowienia, zarządzenia, …, 
NFSR niepoprzedzone niepodważalnymi dowodami legalności uprawnień jego przedstawicieli oraz
wszystkich organów w państwie pozostawione zostaną w aktach sprawy bez udzielenia odpowiedzi,
jako zarchiwizowany 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 Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 258. Udział w zorganizowanej grupie 
lub związku przestępczym Dz.U.2020.0.1444 t.j.-Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. - Kodeks karny

§ 1. 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.

1.2 Jednocześnie przypominam ,iż moje dane są zastrzeżone i dalsze ich przetwarzanie jest 
kategorycznie zabronione . Deklaracja Samostanowienia i Odpowiedzialności
wraz z Pełnomocnictwem jest ogłoszona publicznie od dn. 03 marca 2021r . do wglądu na str. 
internetowej https://zawodowy-polak.pl/BK-Deklaracja_3.03.2021.pdf .
1.3  Odpowiedzi na niniejsze Postanowienie udzielić może wyłącznie osoba uprawniona
do legalnego reprezentowania NFSRL-Z w ustawowym terminie i w trybie formalnym 
pod rygorem jej nieważności z mocy prawa .

Odpowiedź NFSRL-Z adresowana do osoby fizycznej zamiast do przedstawiciela Zwierzchnika 
Władzy w RP sprawującego ją w sposób bezpośredni (art. 4 Konstytucji) pozostawiona zostanie 
w aktach sprawy bez udzielania odpowiedzi, jako dowód w sprawie nielegalnego i sprzecznego 
z przepisami prawa oraz interesem narodowym Polaków funkcjonowania organów .

Plik tej dokumentacji zostanie przesłany do n.p.o sekretarz sądowy  Joanna Marmaj-Kosior 
zarówno drogą elektroniczną oraz pocztową za potwierdzeniem odbioru.

Przedstawiciel Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej 

https://zawodowy-polak.pl/BK-Deklaracja_3.03.2021.pdf


  

Załączniki:
Kopia Odpisu Postanowienia  https://zawodowy-polak.pl/BK-NfeSRLZ_25.08.2022.pdf    

-Kopia Deklaracji Samostanowienia i Odpowiedzialności  wraz z pełnomocnictwem , 

  również publicznie: https://zawodowy-polak.pl/BK-Deklaracja_3.03.2021.pdf 
-Dekret Prezydenta Raczkiewicza z 1939r 
-Proklamacja Przejęcia Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej
-Dekret Zwierzchnika Władzy z 2015r
-Dekret Zwierzchnika Władzy z 1- 2018

-Informacja do UODO

-Kopia WEZWANIE NF FW INTRUM i NF KANCELARII PRAWNEJ INTRUM 

 z dn.29 czerwca2022r i z dn.02sierpnia 2022rpozostające dotychczas bez odpowiedzi .

-skany wysłanych pism drogą elekroniczną.

-kopia  pocztowego potwierdzenia odbioru.

-kopia pierwszej str pisma złożonego do oddziału nf SANTANDER BANKPOLSKA SA, 

pozostało bez odpowiedzi zgodnie z art 122a Kpa nastąpiło Milczące załatwienie sprawy.

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; 

-Kancelaria Signi - kontakt@kancelaria-signi.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

-Kancelaria Lega Artis - kontakt@legaartis.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 ; 

mailto:dkin.sekretariat@mswia.gov.pl
mailto:sekretariat.dpgifm@mswia.gov.pl
mailto:sekretariat.dbi@mswia.gov.pl
mailto:sekretariat.dap@mswia.gov.pl
mailto:sekretariat.daipm@mswia.gov.pl
mailto:kancelaria.glowna@mswia.gov.pl
mailto:sekretariat.koszalin@sc.policja.gov.pl
mailto:-sekretariat.koszalin@sc.policja.gov.pl
mailto:kontakt@legaartis.pl
mailto:adwokat@kancelariaopalski.pl
mailto:kmp.zamosc@lu.policja.gov.pl
mailto:sekretariat.kmp_zgora@go.policja.gov.pl
mailto:bip@wzp.pl
mailto:kancelaria@umww.pl
mailto:dum@warmia.mazury.pl
mailto:kancelaria@sejmik.kielce.pl
mailto:kancelaria@slaskie.pl
mailto:kancelaria@wrotapodlasia.pl
mailto:urzad@podkarpackie.pl
mailto:umwo@opolskie.pl
mailto:urzad@umwm.malopolska.pl
mailto:info@rcpslodz.pl
mailto:roa@lodzkie.pl
mailto:znwl@lodzkie.pl
mailto:sekretariat@znwl.pl
mailto:info@lodzkie.pl
mailto:kancelaria.ogolna@lubuskie.pl
mailto:info@lubelskie.pl
mailto:punkt.informacyjny@kujawsko-pomorskie.pl
mailto:punkt.informacyjny@kujawsko-pomorskie.pl
mailto:umwd@dolnyslask.pl
mailto:zuw@szczecin.uw.gov.pl
mailto:kancelaria@vialex.pl
mailto:office@odihr.pl
mailto:-tomaszkalinowski@onr.com.pl
mailto:biuro@ruchnarodowy.net
mailto:biuro@iustitia.pl
mailto:rusembpol@mid.ru
mailto:info@britishembassy.pl
mailto:ambassaden.warszawa@gov.se
mailto:-ambasadakrolestwamaroka@neostrada.pl
mailto:wpe@nsa.gov.pl
mailto:informacje@nsa.gov.pl
mailto:borzecznictwa@nsa.gov.pl
mailto:biuro.prasowe@sn.pl
mailto:-a.raczkowska@sn.pl
mailto:uokik@uokik.gov.pl
mailto:listy@sejm.gov.pl
mailto:skargi@ms.gov.pl
mailto:dyrektorgeneralny@mazowieckie.pl
mailto:wicewojewoda.standowicz@mazowieckie.pl
mailto:wicewojewoda.dabrowski@mazowieckie.pl
mailto:info@mazowieckie.pl
mailto:wojewoda@mazowieckie.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 ; 
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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	Załączniki:

