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KOD POCZTOWY-NIE NALEŻY DO ADRESU REZOLUCJA (A)Res56/83 ONZ 2002

Do korespondencji mail: pawelzrodukinecki@gmail.com 
_______________________________________________________________________________________________________________________

Nota do pryncypała jest notą do agenta… a nota do agenta jest notą do pryncypałów.                                                    Polska, Kozy – 7 lipiec 2022r

Nielegalnie Funkcjonujące Starostwo Powiatowe w Bielsku-Białej
Nielegalnie pełniący obowiązki starosty Andrzej Płonka

43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40
kancelaria@powiat.bielsko.pl

Dot.: Nielegalne funkcjonowanie Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej (dalej SPBB)/Chęć korzystania z
wysokiego standardu usług jak: rejestracja pojazdu, wymiana prawa jazdy, wyrobienie paszportu czy wydanie
pozwolenia na budowę domu… 

ŻĄDANIE ZWIERZCHNIKA WŁADZY DO WYKAZANIA UPRAWNIEŃŻĄDANIE ZWIERZCHNIKA WŁADZY DO WYKAZANIA UPRAWNIEŃ

W nawiązaniu do w/w oraz w związku z faktem braku wiarygodnych – posiadających wartość dowodową
dokumentów  źródłowych  w  procesach  wyborczych  (stanowiących  podstawę  do  sporządzenia  protokołów,
ustalenia wyników i wystawienia zaświadczeń) bezwzględnie wymaganych przez Zwierzchnika Władzy w RP
niezależnie  od  innych  okoliczności  (np.  nielegalnie  ustanowionych  i  sprzecznych  z  polską  racją  stanu
przepisów 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, …: 

1. Zarzut:   

Nielegalne - niezgodne z treścią art. 27.1 ustawy o samorządzie powiatowym Dz.U.2022.0.528 t.j. - z
dnia 5 czerwca 1998 r. i art. 10 Ustawy z dn. 05 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U.2022.0.1277
t.j.) oraz Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP (DZW1–2018 Dekret Zwierzchnika Władzy w RP 1-2018
2018.10.25.pdf  (tcichocki.pl))  funkcjonowanie  starostwa  powiatowego  w  Bielsku-Białej,  bo
realizowane przez osoby nieuprawnione - nieposiadające wymaganych prawem mandatów społecznych
- powołane przez inne osoby nieuprawnione - członków i sponsorów (?) komisji wyborczej zamiast
przez mieszkańców powiatu – podmioty czynnego prawa wyborczego . 
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2. Dotyczy:   

Wszystkich pracowników SPBB, dyrektorów, kierowników wydziałów - a w szczególności starosty.

3. Żądania:   

Działając  w  interesie  państwa  i  Narodu  Polskiego  w  imieniu  suwerena  sprawującego  w  sposób
bezpośredni  władzę  zwierzchnią  w  RP  na  podstawie  prawa  naturalnego  i  art.  4  Konstytucji
(http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf –  PPWB)
kategorycznie żądam: 

3.1.  Wykazania na  podstawie  art.  4  i  art.  13  Ustawy  o  dostępie  do  informacji  publicznej
(Dz.U.2020.0.2176  t.j.)  w  związku  z  treścią  art.  4.1  i  4.2  Konstytucji,  art.  3  DZW
(http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf)  oraz  art.
27.1  Ustawy  o  samorządzie  powiatowym  legalności  funkcjonowania  Starostwa  Powiatowego  w
Bielsku-Białej  poprzez  wykazanie  legalności  uprawnień  i  upoważnień  pracowników  oraz
dyrektorów wydziałów, a w szczególności starosty.

W  tym  celu  należy  wykazać  suwerenowi  w  sposób  niepodważalnie  udokumentowany,  fakt
posiadania wymaganego prawem (art 4.2 Konstytucji, art 3 DZW, ...) mandatu społecznego przez
każdego radnego powiatu.

3.2.  W przypadku  nie  wykazania  w  ustawowym  terminie  legalności  uprawnień,  o  których  mowa
powyżej  -  niezwłocznego  zaprzestania  procederu  nielegalnego  funkcjonowania  SPBB  i
nieuprawnionego odwoływania się do przepisów prawa przeznaczonego wyłącznie dla organów
legalnych – reprezentowanych i nadzorowanych przez osoby uprawnione. 

3.3.  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 UWAGIWAŻNE UWAGI

• Do chwili  obecnej  nie  podważono  prawomocnego,  ostatecznego  i  obowiązującego  charakteru  w/w
PPWB i DZW, co oznacza, że wywołują one skutki prawne. 

• Brak dowodów na legalne funkcjonowanie SPBB uniemożliwi Zwierzchnikowi Władzy skorzystanie z
oferowanego wysokiego standardu usług: jak rejestracja pojazdu, wymiana prawa jazdy, wyrobienie
paszportu czy wydanie pozwolenia na budowę domu... – z przyczyn oczywistych – w obawie przed
zawarciem umowy abuzywnej oraz kolaboracją z oszustami dokonującymi zakamuflowanej okupacji
Polski.
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POUCZENIEPOUCZENIE

Każdy  Polak  który  niezwłocznie,  formalnie  i  faktycznie,  dobrowolnie  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. 

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

Pismo dostępne publicznie: https://www.zawodowy-polak.pl/PK-NFSPBB_Dyspozycja_07.07.2022r.pdf 

                                                                                 paweł. z rodu kinecki©
                                                                                                              

   
     
                                                                                   

Do wiadomości: 
➢ Zwierzchnik Władzy RP 
➢ Tadeusz Cichocki: tcichocki@tcichocki.pl; http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm
➢ Trybunał Stanu: zojd@sn.pl 
➢ Trybunał Konstytucyjny: prezydialny@trybunal.gov.pl; prasainfo@trybunal.gov.pl; skarga@trybunal.gov.pl; 

bib@trybunal.gov.pl; wydawnictwa@trybunal.gov.pl 
➢ Naczelna Izba Kontroli: nik@nik.gov.pl 
➢ Kancelaria Prezydenta RP: listy@prezydent.pl 
➢ Ministerstwo Sprawiedliwości: skargi@ms.gov.pl 
➢ Ministerstwo Edukacji Narodowej: kancelaria@mein.gov.pl 
➢ Rzecznik Praw Obywatelskich: biurorzecznika@brpo.gov.pl 
➢ Sejm RP: listy@sejm.gov.pl 
➢ Szef Kancelarii Senatu: secretary.general@senat.gov.pl 
➢ Urząd Ochrony Danych Osobowych: kancelaria@uodo.gov.pl 
➢ Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: uokik@uokik.gov.pl 
➢ Główny Inspektorat Sanitarny: inspektorat@gis.gov.pl 
➢ Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego: rzecznik@abw.gov.pl; 
➢ Służba Ochrony Państwa: rzecznik@sop.gov.pl; 
➢ Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej: kgzw.sekretariat@ron.mil.pl 
➢ Biuro Bezpieczeństwa Narodowego: bbn@bbn.gov.pl
➢ Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: biuroministra.BM@mswia.gov.pl; 
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kancelaria.glowna@mswia.gov.pl; sekretariat.daipm@mswia.gov.pl; sekretariat.dap@mswia.gov.pl; 
sekretariat.dbi@mswia.gov.pl; departament.budzetu@mswia.gov.pl; sekretariat.dpgifm@mswia.gov.pl; 
departament.budzetu@mswia.gov.pl 

➢ Państwowa Komisja Wyborcza / Krajowe Biuro Wyborcze: biuro@kbw.gov.pl 
➢ Komenda Główna Policji: kancelaria.gabinetkgp@policja.gov.pl 
➢ Komendy Wojewódzkie Policji: kwp@bk.policja.gov.pl; komendant@wodzislaw.ka.policja.gov.pl; sekretariat-

komendanta@bg.policja.gov.pl; kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl; kwp.gorzow@go.policja.gov.pl; 
kwp@podlaska.polic; rzecznik@ki.policja.gov.pl; poczta@malopolska.policja.gov.pl; rzecznik@lu.policja.gov.pl;
komendant@ld.policja.gov.pl; komendant@ol.policja.gov.pl; kancelaria.komendanta@po.policja.gov.pl; 
kwp@ra.policja.gov.pl; rzecznik@rz.policja.gov.pl; kontaktkwp@wr.policja.gov.pl; 
kancelaria@ksp.policja.gov.pl 

➢ Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej: dyzurny@bielsko.ka.policja.gov.pl; 
kryminalny@bielsko.ka.policja.gov.pl; przest.narkot@bielsko.ka.policja.gov.pl; sztab@bielsko.ka.policja.gov.pl; 
rd@bielsko.ka.policja.gov.pl; pg@bielsko.ka.policja.gov.pl; korupcja@bielsko.ka.policja.gov.pl; 
ppziz@bielsko.ka.policja.gov.pl; kadry@bielsko.ka.policja.gov.pl 

➢ Komisariaty i Posterunki Policji w Bielsko-Biała i okolice: kp1@bielsko.ka.policja.gov.pl; 
kp2@bielsko.ka.policja.gov.pl; kp3@bielsko.ka.policja.gov.pl; kp4@bielsko.ka.policja.gov.pl; 
czechowice@bielsko.ka.policja.gov.pl; jasienica@bielsko.ka.policja.gov.pl; 
kobiernice@bielsko.ka.policja.gov.pl; szczyrk@bielsko.ka.policja.gov.pl;  wilkowice@bielsko.ka.policja.gov.pl; 
kozy@bielsko.ka.policja.gov.pl; kobiernice@bielsko.ka.policja.gov.pl    

➢ 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 

➢ Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej: informacja@bielsko-biala.so.gov.pl  
➢ Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej na ul. Mickiewicza 22: informacja@bielsko-biala.sr.gov.pl 
➢ Stowarzyszenie Sędziów Polskich: to.marczynski@gmail.com; biuro@iustitia.pl; iudex001@gmail.com
➢ Ambasada Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej: info@britishembassy.pl 
➢ Ambasada Republiki Węgierskiej: mission.vao@mfa.gov.hu 
➢ Ambasada Ukrainy: emb_pl@mfa.gov.ua 
➢ Ambasada Królestwa Szwecji: ambassaden.warszawa@gov.se 
➢ Ambasada Federacji Rosyjskiej: rusembpol@mid.ru 
➢ Ambasada Palestyny: info@palestine.pl 
➢ Ambasada Królestwa Norwegii: emb.warsaw@mfa.no 
➢ Ambasada Nowej Zelandii: nzwsw@nzembassy.pl 
➢ Ambasada Republiki Federalnej Niemiec: warszawa@wars.diplo.de 
➢ Ambasada Królestwa Marokańskiego: ambasadakrolestwamaroka@neostrada.pl 
➢ Ambasada Republiki Łotweskiej: embassy.poland@mfa.gov.lv 
➢ Ambasada Republiki Litewskiej: amb.pl@urm.lt 
➢ Ambasada Irlandii: warsawembassy@dfa.ie 
➢ Ambasada Republiki Finlandii: sanomat.var@formin.fi 
➢ Ambasada Królestwa Danii: wawamb@um.dk 
➢ Ambasada Republiki Czeskiej: warsaw@embassy.mzv.cz 
➢ Ambasada Republiki Chorwacji: croemb.warszawa@mvep.hr 
➢ Ambasada Republiki Austrii: warschau-ob@bmeia.gv.at 
➢ Ambasada Republiki Włoskiej: ambasciata.varsavia@esteri.it 
➢ Rzecznik Prasowy Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej: magdalena.fritz@powiat.bielsko.pl 
➢ Urząd Regulacji Energetyki: dyrektor.generalny@ure.gov.pl; sekretariat@ure.gov.pl; ure@ure.gov.pl 
➢ Inne: kontakt@kancelaria-seg.org; stardust8883@icloud.com; anna.m.zak@gmail.com; leszek.qb@wp.pl; 

beatasuwerenka@protonmail.com; barbara_zaba@wp.pl; krzysztofchudek@wp.pl; kc@zawodowy-polak.pl; 
gaszkowski.ossowek@wp.pl; 
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