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Dot.: Pismo/zawiadomienie//kartka/oferta handlowa/reklama 
(Sygn. akt II K 22/22) z dn.08 lipca 2022 r. otrzymane listem 
poleconym za potwierdzeniem odbioru w dn. 15.07.2022 r.

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA W IMIENIU
ZWIERZCHNIKA WŁADZY 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 na podstawie prawa naturalnego, 
art. 4.1 i art. 4.2 Konstytucji RP (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483) oraz Proklamacji 
przejęcia bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej w Polsce przez 
naród 
(http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod
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_Polski.pdf) a 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, ….

Więcej informacji na temat nielegalnego funkcjonowania wszystkich 
organów w państwie znajduje się na: 
http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm

POSTANOWIENIE W IMIENIU ZWIERZCHNIKA WŁADZY
W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OD, KTÓREGO NIE

PRZYSŁUGUJE ZAŻALENIE

Zwierzchnik Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej w składzie – Barbara z
rodu Żabińska - przedstawiciel Narodu Polskiego po rozpoznaniu w 
dniu 24 czerwca 2022 r. na posiedzeniu niejawnym przedmiotowych 
pism/kartek – „ZAWIADOMIENIE” (Sygn. akt II K 22/22) NFSRwP z dn. 
08.07.2022r. działając na podstawie prawa naturalnego, art. 1 i 3 
Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP (dalej – DZW 
http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_org
anom_panstwa.pdf) 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_prze
z_Narod_Polski.pdf  )  

POSTANOWIŁ

- Uznać pismo/kartkę „ZAWIADOMIENIE” (Sygn. akt II K 22/22) NFSRwP z dn. 
08.07.2022r. 

A Kontynuowanie nielegalnego funkcjonowania Sądu Rejonowego w 
Pszczynie, bo reprezentowanego przez osoby nieuprawnione – 
powołane do sprawowania urzędu na stanowiskach sędziowskich 
(sprzecznie z treścią art. 55 § 1 – Dz.U.2020.0.365 t.j. oraz art. 4.2 i 
art. 179 – Dz.U. 1997.78.483 a także art. 3 DZW, art. 2 DZW 1-
2018, …) przez osoby nieposiadające niepodważalnie 
udokumentowanych mandatów społecznych uprawniających do 
sprawowania urzędu Prezydenta RP.

B Uporczywe łamanie przez przedstawicieli NFSRwP przepisów 
obowiązującego prawa i ignorowanie żądań Przedstawiciela Zwierzchnika 

http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf
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Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz działanie na szkodę państwa i 
Narodu Polskiego - zamachu stanu, handel ludźmi, zbrodnie wojenną.

C Dołączyć otrzymane pismo do akt sprawy prowadzonej przez   
Zakonspirowane Trybunały     Narodu Polskiego przeciwko         
oskarżonym:

- Bernadeta Rabaszowska
- Anetta Wojtuszek-Wiencek

D Uznać pismo (Sygn. akt II K 22/22) z dn. 08.07.2022 r. za 
kolejny dowód na:

• Kontynuowanie  nielegalnego  funkcjonowania  NFSRwP,  bo
reprezentowanego  przez  osoby  nieuprawnione  –  powołane  do
sprawowania urzędu na stanowiskach sędziowskich (sprzecznie z
treścią art. 55 § 1 – Dz.U.2020.0.365 t.j. oraz art. 4.2 i art. 179 –
Dz.U.  1997.78.483 a  także  art.  3  DZW, art.  2  DZW 1-2018,  …)
przez  osoby  nieposiadające  niepodważalnie  udokumentowanych
mandatów  społecznych  uprawniających  do  sprawowania  urzędu
Prezydenta RP.

• Uporczywe  łamanie  przez  przedstawicieli  NFSRwP  przepisów
obowiązującego prawa i ignorowanie żądań Zwierzchnika Władzy
w  Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz  działanie  na  szkodę  państwa  i
Narodu Polskiego.

Po  raz  kolejny  kategorycznie  zakazać  kontynuowania
nieuprawnionego  pełnienia  funkcji  wszystkim  przedstawicielom
NFSRwP pod  rygorem nieważności  z  mocy  prawa  podejmowanych
decyzji  i  odpowiedzialności  karnej  przed  organami  Zwierzchnika
Władzy w RP za świadome i uporczywe działanie na szkodę państwa i
Narodu Polskiego (art.: 127 k.k., 190a k.k., 227 k.k., 231 k.k., art. 8
DZW, …).

D  Uznać  każde  niezwłoczne,  formalne  i  faktyczne  dobrowolne
odstąpienie  od  kontynuowania  nieuprawnionego  pełnienia  funkcji  i
wykonywania  obowiązków  na  podstawie  nielegalnych  upoważnień  we
wszystkich organach państwa za uzasadnioną podstawę do złagodzenia
kary.



UZASADNIENIE

E Od  dawna  i  wielokrotnie  (http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm)
Zwierzchnik Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiał NFSRwP
zarzut  nieuprawnionego  funkcjonowania  wszystkich  jego
przedstawicieli i związane z nim żądania.

Podstawę  do  przedstawienia  zarzutu  stanowi  fakt  braku
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:

E.1 Uniemożliwia zweryfikowanie zgodności oficjalnych 
wyników wyborów z faktyczną wolą podmiotów czynnego prawa 
wyborczego.

E.2 Umożliwia jednocześnie dowolne i bezkarne, bo 
nieweryfikowalne fałszowanie faktycznych wyników przez PKW i 
inne komisje wyborcze na zlecenie ich sponsorów, mentorów, 
….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!

F W  związku  z  treścią  art.:  4.1,  4.2  i  61  Konstytucji  oraz  faktem
bezpośredniego  sprawowania  władzy  zwierzchniej  przez  naród
NFSRwP miał obowiązek prawny bezwzględnego zastosowania się do
wszystkich  punktów  decyzji  Zwierzchnika  Władzy  w  RP
(przedstawionych  m.in.  w  piśmie  z  dn.  07.01.2022 r. -
https://www.tcichocki.pl/PZW%20-%20NFSRWM%202022.01.07.pdf)
niezależnie od wszelkich okoliczności.

NFSRwP reprezentowany przez anonimowego – nieuprawnionego do
jego reprezentowania autora przedmiotowego pisma po raz kolejny
nie podważył przedstawionego mu zarzutu i nie wypełnił żadnego z
żądań  Zwierzchnika  Władzy  w  RP  pomimo  upływu  ustawowych
terminów:



F.1Nie udostępnił informacji publicznej, co podlega odpowiedzialności
karnej – art. 23 u.o.d.d.i.p. Dz.U.2020.0.2176 t.j. – nie przedstawił
dokumentów  potwierdzających  w  sposób  niepodważalny  faktu
posiadania  mandatów  społecznych  przez  tych  Prezydentów  RP,
którzy  powoływali  sędziów  sądów  administracyjnych  i
powszechnych. Nie wykazał przez to legalności uprawnień Prezesa
NFSRwP i  wszystkich  innych  jego  przedstawicieli  (w  tym autora
przedmiotowego pisma).

F.2 Mimo  to  i  tym  razem  nie  zaprzestał  procederu  nielegalnego
funkcjonowania, czego dowodem jest przedmiotowe pismo (Sygn.
akt II K 22/22) z dn. 08.07.2022 r.

F.3Ponownie i świadomie nie wskazał również podstawy faktycznej ani
prawnej  nie  wypełnienia  żądań  swojego  najwyższej  rangi
zwierzchnika, mimo, że był do tego zobligowany – art. 6 k.p.a. i art.
7 Konstytucji.

F.4 Przedmiotowe  pismo (Sygn.  akt  II  K  22/22) z  dn.  08.07.2022  r.
podobnie  jak  poprzednie  wytworzone  zostało,  więc  przez  osobę
nieuprawnioną  do  jego  reprezentowania  i  przesłane  (pomimo
udzielonego  pouczenia)  do  niewłaściwego  adresata  –  osoby
fizycznej  zamiast  do  przedstawiciela  Zwierzchnika  Władzy  w
Rzeczypospolitej  Polskiej  występującego w najlepiej  rozumianym
interesie państwa i narodu.

Nielegalne funkcjonowanie  NFSRwP polegające na reprezentowaniu go i
nadzorowaniu  przez  osoby  nieuprawnione  oraz  pozbawianiu  przez  to
Polaków  niepodległości  –  niezależności  od  formalnego  wpływu  osób
nieuprawnionych wyczerpuje znamiona wielu przestępstw (art. 231 k.k.,
art. 127 k.k.,…).

W  sytuacji  nielegalnego  funkcjonowania  prokuratury,  sądownictwa  i
wszystkich innych organów w państwie (żaden nie wykazał suwerenowi
legalności uprawnień swoich przedstawicieli) podlegają one na podstawie
art. 4 Konstytucji i prawa naturalnego rygorowi odpowiedzialności karnej
przed organami Zwierzchnika Władzy w RP.

Wyroki  zakonspirowanych  Trybunałów  Narodu  Polskiego  –  organów
Zwierzchnika  Władzy  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  nie  są  ograniczone
przepisami  „prawa”  ustanowionego  przez  nielegalnie  funkcjonujące
organa państwa.

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 2022 r.



POUCZENIE

Odpowiedzi na niniejsze pismo udzielić może wyłącznie osoba uprawniona
do legalnego reprezentowania NFSRwM w ustawowym terminie i w trybie
formalnym pod rygorem jej nieważności. Odpowiedź NFSRwP 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 państwie.

Postanowienie dostepne pod linkiem:  
https://drive.google.com/file/d/1ElMVMmtRXw6tLMsUoJb3mZ9FqJk9t2dB/view?
usp=sharing

oraz:  https://zawodowy-polak.pl/BZ-NFSR_Pszczyna_31.05.2022.pdf 

           https://zawodowy-polak.pl/BZ-NFSR_Pszczyna_02.08.2022.pdf 

    Stojąc w prawdzie i sprawiedliwości. 
Barbara, Urszula, Dorota z rodu Żabińska©
(Własnoręczny podpis na oryginale i kopi.)

Do wiadomości:

- Zwierzchnik Władzy Rzeczypospolitej Polskiej;
- Tadeusz Cichocki - tcichocki@tcichocki.pl 
- Urząd Skarbowy w Czechowice – Dziedzice – sekretariat.us.czechowice-
dziedzice@mf.gov.pl; 
- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – kontakt@kprm.gov.pl;  
sprm@kprm.gov.pl; cirpress@kprm.gov.pl; das@kprm.gov.pl; 
drm@kprm.gov.pl; centrum@kprm.gov.pl; sekretariat_wk@kprm.gov.pl; 
dsz@kprm.gov.pl; bf@kprm.gov.pl; 
- Ministerstwo Finansów - kancelaria@mf.gov.pl;
- Ministerstwo Sprawiedliwości - skargi@ms.gov.pl;
- Rzecznik Praw Obywatelskich - biurorzecznika@brpo.gov.pl;

- Sejm RP – listy@sejm.gov.pl;

- Szef Kancelarii Senatu – secretary.general@senat.gov.pl;
- Trybunał Konstytucyjny – prezydialny@trybunal.gov.pl; 
prasainfo@trybunal.gov.pl; skarga@trybunal.gov.pl; b  ib@trybunal.gov.pl  ; 
wydawnictwa@trybunal.gov.pl; iod@trybunal.gov.pl;
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- 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;
- NSA – informacje@nsa.gov.pl; prezesnsa@nsa.gov.pl; 
izbafin@nsa.gov.pl; izbagosp@nsa.gov.pl; izbaadm@nsa.gov.pl; 
borzecznictwa@nsa.gov.pl; wpe@nsa.gov.pl; wag@nsa.gov.pl;
- Trybunał Stanu – zojd@sn.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@iustitia.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; oddzial.piotrkow@iustitia.pl; 
oddzial.kielce@iustitia.pl; oddzial.tarnobrzeg@iustitia.pl; 
oddzial.radom@iustitia.pl; oddzial.lomza@iustitia.pl; 
oddzial.ostroleka@iustitia.pl; oddzial.plock@iustitia.pl;
- MSWiA - kancelaria.glowna@mswia.gov.pl; 
s  ekretariat.daipm@mswia.gov.pl  ; sekretariat.dap@mswia.gov.pl; 
sekretariat.dbi@mswia.gov.pl; departament.budzetu@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;
- Kancelaria Prezydenta RP - listy@prezydent.pl;
- Prokuratura Krajowa – biuro.podawcze@pk.gov.pl; 
glowna.komisja@ipn.gov.pl; 
- Prokuratura Okręgowa w Katowicach – sekretariat@katowice.po.gov.pl;
- Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej – sekretariat@bb.po.gov.pl; 
- Ministerstwo zdrowia – kancelaria@mz.gov.pl;  iod@mz.gov.pl; dep-
pr@mz.gov.pl; 

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

- UODO – kancelaria@uodo.gov.pl; rzecznikprasowy@uodo.gov.pl; 
iod@uodo.gov.pl;
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- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego – kancelaria@slaskie.pl; 
rzecznik@slaskie.pl;

- Śląski Urząd Wojewódzki – bok@katowice.uw.gov.pl;

- Starostwo Powiatowe – kancelaria@powiat.bielsko.pl;

- Urząd Miasta Czechowice-Dziedzice – um@um.czechowice-dziedzice.pl; 
sekretariat@um.czechowice-dziedzice.pl; burmistrz@um.czechowice-
dziedzice.pl; brm@um.czechowice-dziedzice.pl; usc@um.czechowice-
dziedzice.pl; wzk@um.czechowice-dziedzice.pl; so@um.czechowice-
dziedzice.pl; 

- Biuro UODO Cz-Dz – oid@um.czechowice-dziedzice.pl; 

- Policja – kancelaria.gabinetkgp@policja.gov.pl; 
informacjapubliczna.kgp@policja.gov.pl rzecznikkgp@policja.gov.pl; 
kancelaria-kwp@ka.policja.gov.pl; gabinet-kwp@ka.policja.gov.pl; 
komendant@bielsko.ka.policja.gov.pl; prewencja@bielsko.gov.pl; 
rd@bielsko.ka.policja.gov.pl; teleinformatyka@bielsko.ka.policja.gov.pl; 
kancelaria-kwp@ka.policja.gov.pl; czechowice@bielsko.ka.policja.gov.pl;

- Straż Miejska – sm@sm.czechowice-dziedzice.pl; iod@sm.czechowice-
dziedzice.pl; 

- Naczelny Sąd Administracyjny – informacje@nsa.gov.pl; 
prezesnsa@nsa.gov.pl;

- Sąd Najwyższy – ref.inf.publ@sn.pl; biuro.prasowe@sn.pl;  sn@sn.pl;

- Sąd Okręgowy – informacja@bielsko-biala.so.gov.pl;

- Sąd Rejonowy – informacja@bielsko-biala.sr.gov.pl;

- Sąd Rejonowy – informacja@pszczyna.sr.gov.pl;

- Stowarzyszenie Sędziów Polskich – prezes@iustitia.pl; 
r  zecznikiustitia@gmail.com  ; oddzial.katowice@iustitia.pl; 

- Kancelaria Komornicza – pszczyna1@komornik.pl; 

- Poczta Polska S.A. - kontakt@poczta-polska.pl; 

- Inne.
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