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Uprzejmie dziękuję za bezwartościową odpowiedź i brak podjęcia działań w kwestii 

naruszenia obowiązujących przepisów przez funkcjonariuszy. Sprawa bowiem nie dotyczy wyłącznie 

zajęcia komorniczego wykonanego w sposób wskazujący na nękanie mojej osoby, ale przede 

wszystkim wcześniejszych działań funkcjonariuszy publicznych, których zwieńczeniem było działanie 

komornika. 

Poniżej odpowiem na wasze pismo z 31-10-2018, odnosząc się do poszczególnych jego 

fragmentów. 

 

 Czy aktem normatywnym w rozumieniu Rzecznika Praw Obywatelskich jest 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie wymagań, którym 

powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, oraz 

szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli 

metrologicznej tych przyrządów pomiarowych. Dz.U. 2014 poz. 281? 

 Czy funkcjonariusze Policji wykorzystując instrumenty nie spełniające tego rozporządzenia nie 

naruszają OBOWIĄZUJĄCYCH ICH REGULACJI? A tym samym powołując się na wskazania 

niedozwolonego przyrządu nie dokonują przekroczenia uprawnień? I nie dokonują nielegalnego 



zatrzymania pojazdu? – o tym było w moim piśmie z 13 października. Nie doczytaliście? Czy RPO 

przez zaniechanie działania w tym zakresie nie sprzeniewierza się istocie swego funkcjonowania? 

Przed kim odpowiada RPO w kwestii własnych zaniechań? 

 

 

 

 

W tej kwestii muszę udzielić wyjaśnienia, bowiem niewłaściwie jest interpretowany 

status mojej osoby przez RPO. Przede wszystkim jestem człowiekiem i mój byt jest 

uwarunkowany prawami natury, nie jestem żadnym obywatelem, a moje prawa nie 

pochodzą  z żadnych ustaw. Jeśli nie wyrządzam nikomu krzywdy, wszelkie roszczenia 

waszego aparatu represji są bezprawne. Po wtóre, funkcjonariusze policji posługując się 

niedozwolonymi instrumentami do napadów na kierowców w celu wymuszenia nienależnych 

opłat, nie naruszają moich praw obywatelskich (nie jestem żadnym obywatelem), ale 

naruszają prawa wszystkich innych napadanych, którzy obywatelami się czują, a są regularnie 

okradani z powodu braku świadomości tych bezprawnych działań policji. Czy takie 

naruszenie nie powinno implikować podjęcia działań przez Rzecznika Praw Obywatelskich? 

Działań podjętych rzekłbym „z urzędu”, bowiem zachodzi tu jawne i powszechne w skali 

kraju permanentne naruszenie przez organa państwowe, przepisów aktów normatywnych. 

 

Kolejna kwestia to sprawa wyroku sądowego wydanego bez najmniejszego dowodu 

winy, bez przyznania się do winy, z naruszeniem zasady domniemania niewinności przez 

stronniczego sędziego, który nie potrafił (bądź nie chciał) przedstawić żadnego dowodu na 

to, że regulacje będące podstawą zarzutów, obowiązują mnie jako wolnego człowieka? 

Domniemanie jakoby tak miało być zdementowałem powołując się na opublikowaną 

Deklarację Wolnego Człowieka  (www.suwerenny.worpress.com). Nikt nie przedstawił mi 

żadnego dowodu zarzucanego mi czynu, ani nie określił, jaką komukolwiek wyrządziłem 

szkodę, a mimo to aktor w todze, który UZNAŁ MNIE ZA WINNEGO, czynił wszelkie starania, 

żeby zablokować moje próby apelacji. Czy stronniczość sędziego i utrudnianie apelacji oraz 



odmowa przez sąd ponownego rozpatrzenia sprawy nie jest naruszeniem obowiązujących w 

Konstytucji regulacji? Które powinny implikować działanie RPO? 

 

W  postępowaniu  egzekucyjnym  Rzecznik  Praw Obywatelskich  nie  został  

wyposażony  we  władcze  środki  działania.  Może  on  jedynie skierować  do  organu  

egzekucyjnego  zapytanie  o  stan  sprawy. 

 

Zaiste RPO nie ma władzy nad komornikiem, co wynika z faktu, że komornik podobnie 

jak banki nie jest żadnym urzędem, tylko prywatną firmą nastawioną na komercyjny zysk, 

tworzony z ograbiania innych ludzi z owoców ich pracy. Nadmienię jedynie, iż prywatne 

komornicze firmy są wynajmowane przez sądy (które również są komercyjnymi instytucjami), 

ale stwarzając pozory urzędowości, czy organów państwowych, wchodzą w obszar 

oddziaływania RPO. Czy pracownik (w tym przypadku komornik) wynajęty przez sąd nie 

dokonuje naruszenia obowiązujących przepisów w ten sposób, że pomimo zaspokojenia 

swojego roszczenia w całości z jednego źródła, dokonuje kolejnych zajęć z kolejnych dwóch 

źródeł, następnie sam stwierdza nadpłatę i zamiast niezwłocznie zwrócić zajęte bezprawnie 

bezpodstawnie (podstawa upoważniała go ewentualnie do jednego zajęcia), przetrzymuje 

bezprawnie zagrabione środki? Czy w tym przypadku sąd nie przejmuje odpowiedzialności za 

zlecone komornikowi czynności i jego nadużycia? 

Dla RPO widzę tu pole do działania w kwestii zdyscyplinowania sądu i wymuszenia 

przez RPO za pośrednictwem sądu cywilizowanych działań komornika. 

 

Z tego powodu pomoc udzielona Panu na obecnym etapie  sprawy  będzie  również  

polegać  na  poinformowaniu  o  przysługujących  Panu prawach. 

 

 Dlaczego wszyscy beneficjenci systemu bezprawia powołujecie się wyłącznie na zapisane 

regulacje, a zupełnie pomijacie podstawowe ludzkie prawa naturalne. To z naturalnego prawa 

powinny wynikać wszelkie tworzone przepisy, a jeśli tak nie jest – są nieważne. Legalne regulacje 

mogą być tworzone wyłącznie przez prawdziwych przedstawicieli Narodu i na wniosek lub w 

odpowiedzi na potrzeby tegoż Narodu, a nie przez uzurpatorów bez legitymacji społecznej, o 

ukrywanym pochodzeniu i koligacjach, których działania polegają zamiast na ochronie praw ludzi – na 

ich ograniczeniu i represjach. W związku z tym RPO udzielając informacji o przysługujących mi 

prawach dopuszcza się tak na prawdę dezinformacji, zatajając prawdziwy zakres moich praw, a 

ograniczając się wyłącznie do bandyckich regulacji tworzonych przez okupanta naszej Polaków 

ojczyzny.  

Gdybym poczuwał się choć odrobinę do związków z waszymi przepisami okradającymi ludzi z 

ich praw, być może oczekiwałbym odpowiedzi z biura rzecznika. Nie oczekiwałem i to pismo nieco 

mnie zdziwiło, ale skoro już silicie się na grę pozorów, zatem powyższym odpowiadam, co myślę o 

instytucji RPO powołanej dla zachowania pozorów ochrony praw, a tak na prawdę nic nie robiącej. 
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