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KOPIA / ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Do wiadomości :
Nielegalnie funkcjonująca Kancelaria Prawna INTRUM KRÓL & WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA Sp.k 
(dalej NFKP”INTRUM KRÓL & WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA Sp.k)  współpracująca z nielegalnie 
funkcjonującą Firmą Windykacyjną „INTRUM” Sp.zo.o (dalej NFFW INTRUM Sp.zo.o )  reprezentowana 
przez :
Marcin Drobnikowski

Adwokat

ul.Miłosza 13

50-304 Wrocław
 e-mail: kontakt.pl@intrum.com 

santander.bank.pl@grupaintrum.pl  

 Anna Groździej
Senior Portfolio Manager 
adres j.w

Dotyczy:    Wasz znak: numer sprawy:    107954569 oraz 107958990 „INFORMACJA O SKIEROWANIU SPRAWY  
 NA ETAP POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO ” 22I01/  D  O NF SĄDU REJ.LUBLIN-ZACHÓD w Lublinie   

VI WYDZIAŁ CYWILNY sygn.akt Nc-e 1011622/22

W odpowiedzi na pisma „INFORMACJA O SKIEROWANIU SPRAWY NA ETAP POSTĘPOWANIA 
SĄDOWEGO ” 22I01 z dn.22.07.2022r przesłane zwykłym listem na grzecznościowy adres 
do korespondencji ,obie koperty wrzucone do skrzynki pocztowej i odebrane dn.30 lipca 2022r. 
Przypominam,iż niedopełnienie obowiązku przeczytania odpowiedzi wraz z załącznikami ,
braku udzielenia odpowiedzi na  wezwanie Suwerena z dn.01 lipca 2022r oraz niezachowania terminu 
odpowiedzi na mocy art.122a kpa Milczące załatwienie sprawy . Odpowiedzi nie otrzymałam do dnia 
dzisiejszego i w związku z tym nie został zachowany ustawowy termin przez Annę Groździej pełniąca  
funkcję SENIOR PORTFOLIO MANAGER jak również i w tym wypadku przez Marcina Drobnikowskiego 
na stanowisku adwokata .
Ponadto przypominam: art.6 KC Ciężar dowodu.  Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, 
która z faktu tego wywodzi skutki prawne. 
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DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA ZWIERZCHNIKA WŁADZY DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA ZWIERZCHNIKA WŁADZY 

W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Działając  w  żywotnym  interesie  Rzeczypospolitej  Polskiej  i  w  imieniu  suwerena  –  Narodu  Polskiego  –
ostatecznego decydenta w sprawach państwa – zwierzchnika władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej
doręczam Marcinowi Drobnikowskiemu  reprezentującemu  NFKP”INTRUM KRÓL & WSPÓLNICY KANCELARIA
PRAWNA Sp.k  współpracującej z NFFW INTRUM Sp.zo.o ORAZ INNYM WSPÓŁWINNYM  W SZALBIERSTWIE 
I ZBRODNIACH PRZECIWKO NARODOWI POLSKIEMU Odpis Postanowienia Zwierzchnika Władzy 
w Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 sierpnia 2022r. wraz z uzasadnieniem . 

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

Zwierzchnik Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej w składzie – Beata.z rodu Koźlik©. - przedstawiciel
Narodu Polskiego, ostateczny decydent  po rozpoznaniu w dniu 02 sierpnia 2022 r. na posiedzeniu niejawnym
w/w przedmiotowych pism „INFORMACJA O SKIEROWANIU SPRAWY NA ETAP POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO”
działając na  podstawie prawa naturalnego, art. 1 i 3 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP z dnia 02 kwietnia 2015
(dalej  DZW  1-2015  http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf ),
oraz  tych  przepisów  nielegalnie  ustanowionego  „prawa”  (przez  osoby  nieuprawnione  –nieposiadające
niepodważalnie udokumentowanych mandatów społecznych), które zgodne są z interesami Polaków , 

Dekretu Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza z 30listopada 1939r.  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 oraz art.2  

(https://www.tcichocki.pl/Dekret%20Zwierzchnika%20W%C5%82adzy%20w%20RP
%201  2018%202018.10.25.pdf   – DZW 1-2018 )  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.

WSKAZANO: 
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”. 
2.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. 

3.Podobnie jak wydawanie orzeczeń sądowych, zarządzanie środkami publicznymi i wszelkie inne ich działania
mające na celu grabież i szalbierstwo na Polakach .  
4.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,…. 
Legalność/prawomocność, zgodność z polską racją stanu i polskim interesem narodowym, ostatecznego 
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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. 
Podstawą do skutecznego podważenia jego prawomocności i ostatecznego charakteru były wyłącznie: 
A.1.Niepodważalne wykazanie suwerenowi legalności uprawnień przedstawicieli wszystkich organów 
w państwie w szczególności NFFW INTRUM Sp z o.o .

A.2.Niepodważalne udokumentowane wykazanie suwerenowi sprzeczności jego treści z polską racją stanu 
i polskim interesem narodowym. 

   postanowił   :           
  
1.  Uznać  przedmiotowe  pisma  „INFORMACJA  O  SKIEROWANIU  SPRAWY  NA  ETAP  POSTĘPOWANIA
SĄDOWEGO” dotyczące rzekomych niespłaconych kredytów na podstawie rzekomych zleceń przez nielegalnie
funkcjonujący SANTANDER BANK POLSKA S.A do obsługi waszej nielegalnie funkcjonującej firmy windykacyjnej
oraz wszystkie inne decyzje,roszczenia, postanowienia, zarządzenia, wezwania, pouczenia, rygory,nakazy…,
za nieważne z mocy prawa – nie wywołujące żadnych skutków prawnych.
2. Uznać ”wezwania do zapłaty rzekomych kredytów”,oraz w waszym mniemaniu tzw. ”umowy kredytowe”
posiadające  charakter  umów  abuzywnych  za  nieważne,bezskuteczne  z  mocy  prawa-niewywołujące  skutków
prawnych,gdyż osoby reprezentujące nielegalnie działającą instytucję zwaną SANTANDER BANK POLSKA S.A
nie udzieliły żadnej odpowiedzi na WEZWANIE ZWIERZCHNIKA WŁADZY W RP o wykazanie niepodważalnych, 
udokumentowanych dowodów  na istnienie rzekomych zadłużeń , nie wykazały przedstawicielowi Zwierzchnika 
Władzy legalności o której mowa w punktach 2 ,3 i 4 na podstawie ustawy art. 4 i art. 13 Ustawy 
(Dz .U.2020.0.2176 tj.-USTAWA z dnia 6 września 2001r. Ustawa 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   ) . 
Nadmieniam,iż sprawa została definitywnie zakończona na podstawie art 122a kpa z powodu braku  
odpowiedzi w wymagalnym ,ustawowym terminie od reprezentujących NF SANTANDER BANK POLSKA SA.
3. Nakazać ostatecznie w terminie 7 dni przedstawienia niepodważalnych udokumentowanych dowodów 
na legalność uprawnień osób do sprawowania  urzędu, funkcji , stanowisk :
         a) Andrzeja Dudy-nielegalnie sprawującego urząd Prezydenta RP, 

          b) Mateusza Morawieckiego-nielegalnie sprawującego urząd Prezesa Rady Ministrów, 
c) Zbigniewa Ziobro-nielegalnie sprawującego funkcję Ministra Sprawiedliwości.
d) Jacka Jastrzębskiego-nielegalnie sprawującego funkcję Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.
e) Stanisława Króla -nielegalnie sprawującego funkcję prezesa NFKP INTRUM KRÓL & WSPÓLNICY 
KANCELARIA PRAWNA Sp.k    

       f) na prowadzenie działalności na terenie RP NFFW INTRUM Sp I NFKP INTRUM KRÓL&WSPÓLNICY Sp.k 
jaką powinien wydać legalnie powołany przewodniczący KNF na podstawie Ustawy o nadzorze nad rynkiem 
finansowym art.1 i art.2 (Dz.U.2020.0.2059 t.j.-USTAWA z dnia 21 lipca2006r.  o nadzorze nad rynkiem 
finansowym poprzez przedstawienie niepodważalnych dowodów na posiadanie wymaganych,legalnych 
uprawnień do działalności bankowej na terenie RP nadanych przez legalnie powołanego Przewodniczącego KNF .

    g) Marcina Drobniowskiego pełniącego funkcję adwokata NFKP INTRUM KRÓL & WSPÓLNICY  KANCELARIA
PRAWNA Sp.k   oraz  wykazanie  legalnych uprawnień do przetwarzania danych osobowych żywego człowieka
~Zwierzchnika  Władzy~suwerena  Beaty.  z  rodu  Koźlik©  oraz  danych  osobowych  osoby  fizycznej  /Dowodu
Osobistego BEATA KOŹLIK . Na podstawie ustawy o RODO: 
 Art. 107. - [Nielegalne przetwarzanie danych osobowych] - Ochrona danych osobowych Dz. U.2019.1781 
tj. Wersja od: 19 września 2019 r. (Czyn ten zagrożony do lat 3) 

h)  Krzysztofa Andrzeja Krauze-nielegalnie sprawującego funkcję prezesa nielegalnie funkcjonującej firmy
windykacyjnej  NFFW INTRUM sp zo.o na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

       i) Anny Groździej reprezentującej nielegalnie funkcjonującą firmę windykacyjną INTRUM sp zo.o wykazanie
legalnych uprawnień do przetwarzania danych osobowych żywego człowieka ~Zwierzchnika Władzy~suwerena
Beaty. z rodu Koźlik© oraz danych osobowych osoby fizycznej /Dowodu Osobistego BEATA KOŹLIK . 
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Na podstawie ustawy o RODO:
 Art. 107. - [Nielegalne przetwarzanie danych osobowych] - Ochrona danych osobowych Dz. U.2019.1781 tj.
Wersja od: 19 września 2019 r. (Czyn ten zagrożony do lat 3)  

Ponadto 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”).

W przypadku niewykazania niepodważalnych, udokumentowanych dowodów legalności uprawnień 
wymienionych organów przedstawicielskich i reprezentantów instytucji w przedmiotowym dokumencie
 ODPIS POSTANOWIENIA ZWIERZCHNIKA WŁADZY.

A. Ostatecznie uznać za osoby nieuprawnione pełniące funkcje:
PREZYDENTA RP , PREZESA RADY MINISTRÓW, PREZESA  ZARZĄDU NFFW INTRUM,wspólników,współpracujących 
podmiotów i jego podwładnych , PREZESA NFKP INTRUM KRÓL i Wspólnicy Sp.k ORAZ INNE OSOBY 
ZA NIEUPRAWNIONE DO ZAJMOWANYCH STANOWISK W POZOSTAŁYCH ORGANACH PAŃSTWA, INSTYTUCJACH, 
URZĘDACH JAK I REPREZENTANTÓW  WINNYMI SZALBIERSTWA,GRABIEŻY, OSZUSTW I ZBRODNI PRZECIWKO 
NARODOWI POLSKIEMU NA PODSTAWIE art.286, art 296 kk .
B. NAKAZAĆ WYŻEJ WYMIENIONYM :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 żadne „organa”w państwie jak również i inne instytucje,urzędy w państwie nie wykazały 
dowodów na legalność uprawnień,legalności przepisów prawa na które się powołują,legalności prawa 
do przetwarzania zastrzeżonych danych osobowych.
C. NAKAZAĆ WYŻEJ WYMIENIONYM w trybie natychmiastowym wycofania sprawy skierowanej do nf eSądu
w Lublinie sygn.akt Nc-e 1011622/22.

UZASADNIENIE:

A.  Nielegalnie funkcjonujące organa – reprezentowane przez osoby nieuprawnione (m.in. NF KNF ,,,, 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.
B.Ignorancja osób reprezentujących NFFW INTRUM co do treści zawartych we wcześniejszym w/w WEZWANIU 
Przedstawiciela Zwierzchnika Władzy i stosowanie w odpowiedzi na jego WEZWANIA
do tej pory okrężnej logiki ,do wykazania legalności uprawnień świadczy o tym fakt,iż nie posiadają 
wiarygodnych – posiadających wartość dowodową dokumentów źródłowych w procesach wyborczych 
stanowiących podstawę do ustalenia ich wyników bezwzględnie wymaganych przez Zwierzchnika Władzy w RP 
niezależnie od innych okoliczności (np. nielegalnie ustanowionych i sprzecznych z polską racją stanu przepisów 
prawa niższej rangi), 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, ….
C. Nie ma zgody Zwierzchnika Władzy w RP na kontynuowanie takiego stanu rzeczy w najważniejszej sprawie
dla państwa i narodu! Nie ma jego zgody na podejmowanie jakichkolwiek decyzji przez osoby nieuprawnione!
D. W związku z treścią art. 4.1 i 4.2 Konstytucji oraz faktem bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej 
przez naród, NFFW INTRUM I NFKP INTRUM KRÓL i Wspólnicy Sp.k miały obowiązek prawny bezwzględnego 
zastosowania się do WEZWAŃ Zwierzchnika Władzy w RP niezależnie  od wszelkich okoliczności.   
• Przedmiotowe pismo „INFORMACJA  O SKIEROWANIU SPRAWY NA ETAP POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO ” 
jak i wcześniejsze wytworzone zostało,więc przez osobę nieuprawnioną do jego reprezentowania i przesłane 
do niewłaściwego adresata– osoby fizycznej zamiast do przedstawiciela Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej 
Polskiej występującego w najlepiej rozumianym interesie państwa i narodu.

E. Ostatnie w/w przedmiotowe pismo (data sporządzenia 2022-07-22 )nie wywołuje skutków prawnych ,



jest nieaktualne w związku z brakiem wiążącej odpowiedzi na WEZWANIE Przedstawiciela Zwierzchnia Władzy 
w wyznaczonym terminie na pismo zwierzchnika władzy z dn.01 lipca 2022r .

F. Przypominam ,iż odpowiedzialność za obieg informacji w tym dokumentów w obu waszych w/w instytucjach 
współpracujących ścisle ze sobą ciąży na Was .

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 nakłanianie na Żywego Człowieka narodowości polskiej 

i wbrew jego 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.
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 oraz DZW1-2015, DZW1-2018 
i DZW1-2020 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.

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 !!!

Niniejsze Postanowienie – decyzja podjęta w imieniu i w interesie Narodu Polskiego jest prawomocna, ostateczna 
i obowiązująca. Wchodzi w życie w dniu jej ogłoszenia –   02 sierpnia 2022r.  

PODSUMOWANIE:PODSUMOWANIE:

Każde kolejne działania, nakazy, decyzje, pisma, wezwania, postanowienia, zarządzenia, …, 

NFKP INTRUM KRÓL & WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA Sp.k  niepoprzedzone niepodważalnymi 
dowodami legalności uprawnień jego przedstawicieli oraz wszystkich organów w państwie pozostawione 
zostaną w aktach sprawy bez udzielenia odpowiedzi, jako zarchiwizowany kolejny dowód do dyspozycji 
Trybunałów Narodu Polskiego ( Art. 258. kk Udział w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym
Dz. U.2020.0.1444 tj.-Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - 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 ) 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 ludności narodowości polskiej i Rzeczypospolitej Polskiej
 a wszyscy jej przedstawiciele zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej i postawieni przed 
Trybunały Narodowe zgodnie z art.127.§ 1 k.k.  

-" Kto dokonuje szalbierstwa, wyłudzeń i czerpania zysków na korzyść swojej organizacji o działaniu 

terrorystycznym na okupowanej ludności narodowości polskiej zostanie pociągnięty do odpowiedzialności 
karnej na podstawie art.118 kk ,i art.165a kk.

 -„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   ) . 

W drodze wyjątku uznać każde, niezwłoczne, formalne i faktyczne, odstąpienie od kontynuowania 
nieuprawnionego pełnienia funkcji , uprawiania lichwy,która w Rzeczypospolitej Polskiej jest zakazana 
prawem (Lichwa ( wyzysk) jest przestępstwem, opisanym w art. 304 Kodeksu Karnego, zagrożonym karą 
do 3 lat pozbawienia wolności.) , tworzenia „umów” abuzywnych ,prowadzenia działalności na podstawie
uzurpacji i oszustw-art. 286 § 1 kk , podstępem proponowania oferty handlowej zwanej podstępnie 
„zawarciem porozumienia” ,bez wykazania udokumentowanych,niepodważalnych dowodów 
na istniejący rzekomy dług oraz bez udokumentowanych niepodważalnych dowodów na legalne 
i zasadne roszczenia względem rzekomego długu dla NFFW INTRUM Sp.zo.o i NFKP INTRUM KRÓL & 
WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA Sp.k , jak i braku wykazania niepodważalnych udokumentowanych 
dowodów na legalność uprawnień pełnienia w/w funkcji o wykazanie których wezwana została 
wcześniejszym pismem z dn 01 lipca 2022r. Anna Groździej reprezentująca NFFW INTRUM Sp.zo.o
 jak również organów podszywających się pod polską administrację państwową na podstawie 
art.227 kk i wykonywania obowiązków na podstawie nielegalnych upoważnień we wszystkich organach 
państwa i we wszystkich instytucjach na mocy których zostały nielegalnie powołane min. kancelarie 
prawne jak i działające firmy windykacyjne (na podstawie art.86 kc Podstęp ) za uzasadnioną 
podstawę do nadzwyczajnego złagodzenia kary.

UWAGI:
- Podstawą do skutecznego podważenia prawomocności, ostatecznego i obowiązującego charakteru 
niniejszego Postanowienia - decyzji wydanej w imieniu Zwierzchnika Władzy w RP (nie mylić ze 
skargą/zażaleniem, ..., bo te składa się wyłącznie przed legalnie funkcjonującymi organami) mogą być 
wyłącznie:
a. Niepodważalne wykazanie suwerenowi legalności uprawnień wszystkich organów,urzędów i instytucji 
w państwie
b. Niepodważalne wykazanie suwerenowi sprzeczności jego treści z polską racją stanu i polskim 
interesem narodowym.
- Nie istnieje obowiązek prawny respektowania nielegalnego prawa (ustanowionego przez osoby 
nieuprawnione – nieposiadające wymaganych prawem niepodważalnie udokumentowanych mandatów 
społecznych) sprzecznego z interesem narodowym Polaków oraz wszelkiego rodzaju decyzji nielegalnych 
organów.
- Wszelkie immunitety przewidziane prawem nie dotyczą osób funkcjonujących w sposób
nieuprawniony. Art.286 kk OSZUSTWO (czyn zagrożony do 8lat więzienia ).
- Wyroki zakonspirowanych Trybunałów Narodu Polskiego – organów Zwierzchnika Władzy
w Rzeczypospolitej Polskiej nie są ograniczone przepisami prawa ustanowionego przez nielegalnie 
funkcjonujące organa państwa.

POUCZENIE: 
1.1     Odpowiedzi na niniejsze Postanowienie udzielić może wyłącznie osoba uprawniona do legalnego 
reprezentowania NFKP INTRUM KRÓL & WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA Sp.k w ustawowym terminie
i w trybie formalnym pod rygorem jej nieważności z mocy prawa .
1.2  Odpowiedź NFKP INTRUM KRÓL & WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA Sp.k  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
w Rzeczypospolitej Polskiej. 
1.3  Jednocześnie przypominam ,iż moje dane są zastrzeżone i dalsze ich przetwarzanie

pod rygorem odpowiedzialności karnej bez mojej wyraźnej zgody jest zabronione !



Na podstawie ustawy o RODO:
Art. 107. - [Nielegalne przetwarzanie danych osobowych] - Ochrona danych osobowych 
Dz. U.2019.1781 tj. Wersja od: 19 września 2019 r. (Czyn ten zagrożony do lat 3) 

W związku z tym żądam natychmiastowego usunięcia  moich danych z bazy danych NFKP INTRUM KRÓL 
& WSPÓLNICY KANCELARIA PRAWNA Sp.k  i NFFW INTRUM Sp zo.o . 
W przypadku niezastosowania się do powyższego  żądania Suwerena i przedstawiciela Zwierzchnia Władzy,
będę zmuszona podjąć inne kroki zgodne z Międzynarodową Taryfą Odszkodowawczą IP66 ,której część podana 
jest  w Deklaracji Samostanowienia i Odpowiedzialności i Pełnomocnictwa.

 
Informuję ,iż kopia powyższego dokumentu wraz z załącznikami zostanie wysłany drogą elektroniczną 
na podane dwa adresy email oraz listownie  listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Przedstawiciel Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej

Załączniki:

-Kopie Odpisu Postanowienia ZW z dn.01 lipca i z 02 sierpnia 2022r dostępna publicznie na str.internetowej
pod linkami:https://zawodowy-polak.pl/  BK-postanowienie_intrum_29.06.2022.pdf   ; https://zawodowy-
polak.pl/  BK-POSTANOWIENIE_nfKPINTRUM_02.08.2022.pdf   ,  

-Informacja /Odezwa Zwierzchnika Władzy 2022-06-14 opublikowana na www.tcichocki.pl  
-Ostateczne Wezwanie   http://www.tcichocki.pl/W%202022.06.14-2.pdf   

1.Kopia : Deklaracja Samostanowienia i Odpowiedzialności wraz z Pełnomocnictwem.

(również publicznie: https://zawodowy-polak.pl/BK-Deklaracja_3.03.2021.pdf)
2.Dekret Prezydenta Raczkiewicza z 1939r

3.Proklamacja Przejęcia Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej

4.Dekret Zwierzchnika Władzy 1-2015
5.Dekret Zwierzchnika Władzy 1-2018
6.Dekret Zwierzchnika Władzy 1- 2020
7.Informacja do UODO
8.Pismo „Doreczenie Odpisu Zwierzchnika Władzy RP ‘z dn 01.lipca 2022r. bez wiążącej odpowiedzi 
i braku niepodważalnych udokumentowanych dowodów na wyraźne wezwanie Suwerena .

  Do wiadomości:

 -Zwierzchnik Władzy Rzeczypospolitej Polskiej,
-Tadeusz Cichocki tcichocki@tcichocki.pl
-Krzysztof.z rodu Chudek© kc@zawodowy-polak.pl
-Areta.z rodu Jakubowicz© SovereigntyEnforcementgroup@gmail.com 
-Sławomir.zroduKiliszek© slawek11@o2.pl
- Paweł.z rodu Kinecki© pawelzrodukinecki@gmail.com
– Anna.z rodu Waszkowska© anna73.aw@googlemail.com
-Barbara z rodu Barańska© barbara__baranska@o2.pl
-Anna z rodu Lewandowska© ania.lewandowska2100@gmail.com
-Dariusz z rodu Ulikowski© Darek.Ulikowski@protonmail.com
-Dorota z rodu Nawrocki© dorotazrodunawrocki@gmail.com
-Ewa Tokarska© ewatokarska@protonmail.com
-Krzysztof Dybowski© osk.krzysztof.dybowski@gmail.com

https://zawodowy-polak.pl/BK-postanowienie_intrum_29.06.2022.pdf
https://zawodowy-polak.pl/BK-POSTANOWIENIE_nfKPINTRUM_02.08.2022.pdf
https://zawodowy-polak.pl/BK-POSTANOWIENIE_nfKPINTRUM_02.08.2022.pdf
mailto:SovereigntyEnforcementgroup@gmail.com
http://www.tcichocki.pl/W%202022.06.14-2.pdf
http://www.tcichocki.pl/


-Tomasz z rodu Dziewitt© dziewittomasz@gmail.com
-Janina z rodu Kowalska© janina.zrodukowalska@outlook.com
-Emil.z roduPawlina.©  emil1714@gmail.com
-Mateusz syn Henryka z rodu Miczołek© miczolekmateusz@gmail.com 
-Szymon z rodu Radoń©  szymonsvs@gmail.com 
-Sławomir, Jan. Syn Tadeusza z rodu Tonacki.© slawomir.t@yahoo.com 
-Anna z rodu Mańkowska© mankowska10@gmail.com 
-marcin z rodu wiszkiel©   marcinzroduwiszkiel@protonmail.com 
-Barbara:Żabińska© barbara_zaba@wp.pl
-Andrzej z rodu Przykorski ©  przykorski@go2.pl 

-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 

-UrządMarszałkowskiWojewództwaMazowieckiego–urzad_marszalkowski@mazovia.pl;rzecznik@mazovia.pl ;strona@mazovia.pl
- MazowieckiUrządWojewódzki - wojewoda@mazowieckie.pl ; info@mazowieckie.pl ; wicewojewoda.dabrowski@mazowieckie.pl ;

wicewojewoda. standowicz@mazowieckie.pl ; dyrektorgeneralny@mazowieckie.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 ;
- Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - urzad@umwm.malopolska.pl
- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - umwo@opolskie.pl
- Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego - urzad@podkarpackie.pl
- Urz-ąd 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
-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 ;

- Ambasada Królestwa Maroka -ambasadakrolestwamaroka@neostrada.pl
- KNF- zgloszenia@knf.gov.pl
 -UODO- kancelaria@uodo.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 ; 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 ; 

mailto:sekretariat.dks@mon.gov.pl
mailto:dk@mon.gov.pl
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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 ;
- NIK - nik@nik.gov.pl ;

- Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów - prokuratura.mokotow@warszawa.po.gov.pl ;  
- Ambasada Królestwa Maroka ambasadakrolestwamaroka@neostrada.pl

 - Ambasada Niemiec info@warschau.diplo.de 
 - Konsulat Słowacji konsul@byd.pl
-  Ambasada Norwegii emb.warsaw@mfa.no   

- Ambasada Afganistanu warsaw@afghanembassy.com.pl 
 -  Ambasada Argentyny epolo@home.pl 
 - Ambasada Austrii   warschau-ob@bmaa.gv.at        
 - Ambasada Armenii armpolandembassy@mfa.am   
- Ambasada Słowacji bratyslawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl 
- Ambasada Azerbejdżanu warsaw@mission.mfa.gov.az 
- Ambasada Białorusi  poland@mfa.gov.by  
- Ambasada Bośni i Hercegowiny ebhpol@gmail.com  
- Ambasada Belgii warsaw@diplobel.fed.be  
- Ambasada Brazylii brasil@brasil.org.pl  
- Ambasada Angolii recepcjaambang@gmail.com 
- Ambasada Bułgarii embassy.warsaw@mfa.bg  
- Ambasada Chile  embachile@onet.pl  prochile@onet.pl  
- Ambasada Kolumbii evarsovia@cancilleria.gov.co  
- Ambasada Chorwacji croemb.warszawa@mvep.hr  
- Ambasada Ekwadoru embajada.varsovia@yahoo.com 
- Ambasada Estonii embassy@estemb.pl
 -Ambasada Szwecji - ambassaden.warszawa@gov.se
-Ambasada Anglii - info@britishembassy.pl
-Ambasada Rosji rusembpol@mid.ru
- Ambasada Finlandii sanomat.var@formin.fi    
-Ambasada Mołdawii embassy@moldova.pl;varsovia@mfa.md  
-Ambasada Nowej Zelandii nzwsw@nzembassy.pl 
-Ambasada Czarnogóry poland@mfa.gov.me  
-Ambasada Macedonii ambrmwar@zigzag.pl  
-Ambasada Luxemburg varsovie.amb@mae.etat.lu  
-Ambasada Libia libyanambassy2012@gmail.com  
-Ambasada Libanu embassy@lebanon.com.pl  
-Ambasada Łotwy embassy.poland@mfa.gov.lv  
-Ambasada Kazahstanu warsaw@mfa.kz  
-Ambasada Iranu secretary@iranemb.pl   
 -i Inne ( firmy, instytucje...) 
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