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Piaseczno, dn. 07 stycznia 2022 r.  

 

Zwierzchnik Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej  

Tadeusz Cichocki                                                                                                                                                           

Ul. Radosna 1, 05 - 500 Piaseczno                                                                                                                            

Tel./fax:      (22)   756-16-41                                                                                                                                         

tcichocki@tcichocki.pl;                                                                                                                              

www.tcichocki.pl;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Nielegalnie  Funkcjonujący  Sąd  Rejonowy  dla  Warszawy – Mokotowa  w  Warszawie                                                                                                                                                                                                                                                                                          

oaogrodowa@mokotow.sr.gov.pl; kier3karny@mokotow.sr.gov.pl; kier3karny@srwm.pl;                                     

III Wydział Karny; Ul. Ogrodowa 51a; 00-873 Warszawa; Tel. (22) 501-97-20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Dot.: Nielegalne funkcjonowanie Sądu Rejonowego dla Warszawy–Mokotowa w Warszawie (SRWM). 

Pismo (III W 1324/20) z dn. 29.12.2021 r. odebrane w dn. 04.01.2022 r. 

   

Działając w żywotnym interesie Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu suwerena – Narodu Polskiego – 

ostatecznego decydenta w sprawach państwa – zwierzchnika władzy ustawodawczej, wykonawczej i 

sądowniczej doręczam SRWM odpis Postanowienia w imieniu Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej 

Polskiej z dn. 05 stycznia 2022 r. wraz z uzasadnieniem.   

 

Zwierzchnik Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej w składzie - Tadeusz Cichocki - przedstawiciel Narodu 

Polskiego po rozpoznaniu w dniu 05 stycznia 2022 r. na posiedzeniu niejawnym sposobu funkcjonowania 

SRWM działając na podstawie prawa naturalnego, art. 1 i 3 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP 

(http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf - DZW) oraz 

tych przepisów nielegalnie ustanowionego „prawa” (przez osoby nieuprawnione – nieposiadające 

niepodważalnie udokumentowanych mandatów społecznych), które zgodne są z interesami Polaków - art. 

4.1 i 4.2 Konstytucji RP (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483) a także Proklamacji przejęcia bezpośredniego 

sprawowania władzy zwierzchniej w Rzeczypospolitej Polskiej przez naród 

(http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf - PPWB) 

oraz art. 2 (http://www.tcichocki.pl/Dekret%20Zwierzchnika%20W%C5%82adzy%20w%20RP%201-

2018%202018.10.25.pdf - DZW 1-2018)      

mailto:tcichocki@tcichocki.pl
http://www.tcichocki.pl/
mailto:oaogrodowa@mokotow.sr.gov.pl
mailto:kier3karny@mokotow.sr.gov.pl
mailto:kier3karny@srwm.pl
http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf
http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf
http://www.tcichocki.pl/Dekret%20Zwierzchnika%20W%C5%82adzy%20w%20RP%201-2018%202018.10.25.pdf
http://www.tcichocki.pl/Dekret%20Zwierzchnika%20W%C5%82adzy%20w%20RP%201-2018%202018.10.25.pdf


 
 

Strona 2 z 4 
 

A. Uznać pismo (III W 1324/20) z dn. 29.12.2021 r. za nieważne z mocy prawa - niewywołujące 

żadnych skutków prawnych, bo wydane przez nielegalnie funkcjonujący SRWM – reprezentowany i 

nadzorowany przez osoby nieuprawnione. 

 

B. Uznać pismo (III W 1324/20) z dn. 29.12.2021 r. za kolejny dowód na:  

 

- Kontynuowanie nielegalnego funkcjonowania SRWM, 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 SRWM przepisów obowiązującego prawa i 

ignorowanie żądań Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz działanie na szkodę 

państwa i Narodu Polskiego.  

 

C. Po raz kolejny kategorycznie zakazać kontynuowania nieuprawnionego pełnienia funkcji wszystkim 

przedstawicielom SRWM 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. 

 

 

1. Od dawna i wielokrotnie (http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm) Zwierzchnik Władzy w 

Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiał SRWM 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: 

 

- 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, …. 

 

http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm
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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! 

 

2. W związku z treścią art.: 4.1, 4.2 i 61 Konstytucji oraz faktem bezpośredniego sprawowania władzy 

zwierzchniej przez naród SRWM miał obowiązek prawny bezwzględnego zastosowania się do 

wszystkich punktów decyzji Zwierzchnika Władzy w RP (przedstawionych m.in. w piśmie z dn. 

17.12.2021 r. - http://www.tcichocki.pl/PZW%20-%20NFSRWM%202021.12.17.pdf) niezależnie od 

wszelkich okoliczności.    

 

SRWM 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:  

 

- Nie 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 

SRWM i wszystkich innych jego przedstawicieli (w tym autora przedmiotowego pisma).  

 

- Mimo to i tym razem nie zaprzestał procederu nielegalnego funkcjonowania, czego dowodem jest 

przedmiotowe pismo (III W 1324/20) z dn. 29.12.2022 r. 

 

- Ponownie 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.  

 

- Przedmiotowe pismo (III W 1324/20) z dn. 29.12.2022 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 SRWM 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 - 07 stycznia 2022 r.  
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Odpowiedzi na niniejsze pismo udzielić może wyłącznie osoba uprawniona do legalnego reprezentowania 

SRWM w ustawowym terminie i w trybie formalnym pod rygorem jej nieważności. Odpowiedź SRWM 

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.                                                                                            

 Tadeusz Cichocki 

 

 

Zwierzchnik Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej 

Do wiadomości: 

- Zwierzchnik Władzy Rzeczypospolitej Polskiej;                                                                                                                                                                                                                                            

- Inne. 


