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Piaseczno, dn. 18 stycznia 2018 r.  

 

Tadeusz Cichocki   

Ul. Radosna 1                                                                                                                                                            

05-500 Piaseczno                                                                                                                                              

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

E – mail: tcichocki@tcichocki.pl                                                                                                                  

www.tcichocki.pl   

                                                                                                                                   

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego                                                                                                                                                       

Plac Krasińskich 2/4/6                                                                                                                                               

00-951 Warszawa                                                                                                                                       
sn@sn.pl;                                                                                                                                                                         

ppsek@sn.pl;                                                                                                                                       

ref.inf.publ@sn.pl;                                                                                                                         

biuro.prasowe@sn.pl;   

 

Dot.: Pismo Sądu Najwyższego (BSA III – 055 – 190/17) z dn. 10.01.2018 r. otrzymane listem 

poleconym za potwierdzeniem odbioru w dn. 15.01.2018 r. 

 

W związku z faktem bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej w Rzeczypospolitej Polskiej 

przez Naród Polski  

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

jako jego przedstawiciel oraz sygnatariusz Proklamacji i Dekretu  

(http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf) a także 

Ultimatum (http://www.tcichocki.pl/20151113_ULTIMATUM_Zwierzchnika_Wladzy_w_RP.pdf). 

WSKAZUJĘ, CO NASTĘPUJE: 

 

1. Wyjaśniam Sądowi Najwyższemu (dalej SN) reprezentowanemu z upoważnienia Pierwszego 

Prezesa SN przez p. dr hab. Jacka Kosonogę – Dyrektora Biura Studiów i Analiz SN, że 

podpisywane przeze mnie pisma kwalifikują się do rozpatrzenia przez SN w trybie najwyższej rangi 

prawa - żądań Narodu Polskiego – Zwierzchnika Władzy w RP (również sądowniczej) – 

ostatecznego decydenta w sprawach państwa niezależnie od zapisów prawa niższej rangi. W 

szczególności niezależnie od prawa, którego legalności i zgodności z polską racją stanu i polskim 

interesem narodowym nikt nie jest w stanie wykazać. 
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2. Stosownie do art. 101.1 Konstytucji RP ważność wyborów do Sejmu i Senatu stwierdza SN. 

Stosownie do art. 129.1 Konstytucji RP ważność wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej stwierdza 

SN. Do działalności SN należy bezpośrednio lub za pośrednictwem innych nadzorowanych przez 

siebie sądów stwierdzanie ważności również wszelkich innych wyborów. Tak, więc zgodnie z 

zasadą legalizmu wyrażoną w art. 7 Konstytucji RP Pierwszy Prezes SN jest podmiotem właściwym 

do rozpoznawania skarg i wniosków (podpisywanych przeze mnie pism), bo dotyczą one 

działalności SN. 

 

3. Warunkiem koniecznym do legalnego/konstytucyjnego ustalania i ogłaszania oficjalnych wyników 

wyborów przez organa wyborcze oraz uznawania ich za ważne przez sądy jest niepodważalnie 

udokumentowana/udowodniona zgodność tych wyników z prawdą – wolą wyborców oraz prawem 

- art. 4.2 Konstytucji RP i art. 3 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP. 

 

4. Ustalanie i ogłaszanie oficjalnych wyników oraz uznawanie ważności wyborów bez spełnienia 

w/w warunku jest nielegalne/niekonstytucyjne oraz sprzeczne z polską racją stanu - wpływa 

destrukcyjnie na funkcjonowanie państwa i Narodu Polskiego, bo umożliwia nielegalne 

pełnienie funkcji we wszystkich organach przez osoby nieuprawnione! To z kolei wpływa na 

nielegalność prawa i wszelkich innych decyzji, umów, wyroków, … wydawanych przez 

nielegalne organa. 

 

5. W tej sytuacji Pierwszy Prezes SN jest zobligowany zarówno wolą suwerena jak i zapisami 

Konstytucji RP do udzielenia jemu wyjaśnień, na jakiej podstawie uznaje ważność wyborów, mimo, 

że:  

 

a. Ich oficjalnych wyników nikt nie jest w stanie potwierdzić w sposób niepodważalny na zgodność 

z prawdą – wolą wyborców oraz prawem - art. 4.2 Konstytucji RP i art. 3 Dekretu Zwierzchnika 

Władzy w RP. 

 

b. Istnieje wiele różnych i skutecznych sposobów fałszowania kart wyborczych, protokołów, 

ostatecznych wyników, frekwencji, ale również informacji SN w sprawie ilości i ciężaru 

gatunkowego zgłaszanych protestów wyborczych, …. 

 

c. Suwerenowi utrudnia/uniemożliwia się skuteczne nadzorowanie procesu wyborczego 

(bezwartościowa karta wyborcza a co za tym idzie wszelkich innych dokumentów wyborczych, 

ujawnianie jedynie części zgłoszonych protestów wyborczych, …). 

 

6. Pilna zmiana obecnego niekonstytucyjnego systemu wyborczego niegwarantującego wiarygodności 

wyników i opartego na anonimowych - nieweryfikowalnych kartach wyborczych nieposiadających 

żadnych wartości dowodowych jest konieczna i nieunikniona. Jest wolą Zwierzchnika Władzy w 

RP! Może odbyć się w sposób łagodny lub drastyczny. Wiele zależy od ostatecznego stanowiska 

SN w tej sprawie. Oczywistym jest, że zmian nie mogą przeprowadzać nielegalnie funkcjonujące 

(bez okazania mandatu społecznego) organa lecz suweren. 

 

7. Zgodne z prawdą stwierdzenie przez SN nieważności dotychczasowych wyborów z powodu braku 

niepodważalnych dowodów umożliwiłoby suwerenowi zapoczątkowanie koniecznych i 

nieuniknionych (niezależnie od stanowiska SN) zmian na korzyść wszystkich Polaków w sposób 

pokojowy, spokojny, cywilizowany. 
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8. Dalsze uparte/ślepe potwierdzanie przez SN ważności wyborów pomimo braku niepodważalnych 

dowodów potwierdzających zgodność ich oficjalnych wyników z wolą wyborców i art. 4.2 

Konstytucji RP oraz art. 3 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP a także istnienia innych 

okoliczności, o których mowa w punkcie 5 (powyżej) dowodziłoby świadomego i celowego: 

 

a. Łamania legalnego, najwyższej rangi prawa wydanego przez Zwierzchnika Władzy w RP oraz 

art. 7 Konstytucji RP.   

 

b. Funkcjonowania na podstawie i w granicach „prawa” nielegalnego, (bo ustanowionego przez 

oszustów podszywających się pod przedstawicieli narodu w organach ustawodawczych) i 

sprzecznego z polską racją stanu oraz polskim interesem narodowym, (bo oddającego np. 

pieniądze podatników lub możliwości podejmowania kluczowych decyzji do dyspozycji osób 

nieuprawnionych - oszustów podszywających się pod przedstawicieli narodu w organach 

wykonawczych i sądowniczych). 

 

c. Utrwalania nielegalnych organów w państwie i nielegalnego prawa oraz działania na szkodę 

Rzeczypospolitej Polskiej i Polaków. 

 

Taka postawa wypełniałaby znamiona Art. 127. § 1 Kodeksu karnego: „Kto, mając na celu 

pozbawienie niepodległości, 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”.  

 

Podejmowanie w porozumieniu z innymi osobami działalności zmierzającej bezpośrednio do 

utrwalania nielegalnej władzy i nielegalnego prawa, nieuprawnionego rozporządzania środkami 

finansowymi, nieuprawnionego podejmowania kluczowych decyzji, … jest pozbawianiem Polski 

i Polaków niepodległości, czyli niezależności od formalnego wpływu innych, nieuprawnionych 

jednostek np. politycznych, mafijnych, okupacyjnych, ….  

 

Sytuacja taka stanowiłaby uzasadnioną podstawę do podjęcia przez Naród Polski obrony 

koniecznej Ojczyzny i swoich praw przed oszustami, uzurpatorami, złodziejami, …, działającymi 

nielegalnie na szkodę jego oraz Rzeczypospolitej Polskiej! (art. 8 Dekretu Zwierzchnika Władzy 

w RP). 

 

Odpowiedzialność karną i moralną za ewentualny przelew krwi ponosić będą wyłącznie osoby 

nielegalnie pełniące swoje funkcje w organach władzy/administracji publicznej oraz ich 

mocodawcy i kolaboranci! 

 

9. W związku z w/w faktami po raz trzeci i ostatni Naród Polski – Zwierzchnik Władzy w 

Rzeczypospolitej Polskiej wzywa Sąd Najwyższy do przedstawienia swojej ostatecznej 

odpowiedzi na pismo z dn. 20.11.2017 r. 

 

(http://www.tcichocki.pl/TC%20-%20PKW-KBW-SN%202017.11.20.pdf).  

 

Tadeusz Cichocki 

http://www.tcichocki.pl/TC%20-%20PKW-KBW-SN%202017.11.20.pdf
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Więcej informacji w temacie nielegalnego funkcjonowania organów w państwie i prawa: 

- http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm, 

- http://www.tcichocki.pl/TC%20-%20BBN%2019.09.2016%20(2).pdf, 

- http://www.tcichocki.pl/20140813Suweren_zada_dowodow.pdf, 

- http://www.tcichocki.pl/201412_Suweren_ponownie_zada_dowodow.pdf, …. 

Do wiadomości: 

- Zwierzchnik władzy w RP (osoby fizyczne, media, przedsiębiorstwa, inne);                                                          

- Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - listy@prezydent.pl;                                                     

- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - kontakt@kprm.gov.pl; sprm@kprm.gov.pl;                                     

- Ministerstwo Finansów - kancelaria@mf.gov.pl;                                                                                            

- Ministerstwo Sprawiedliwości - skargi@ms.gov.pl;                                                                                         

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

- Policja - kancelaria.gabinetkgp@policja.gov.pl; kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl; 

kwp@podlaska.policja.gov.pl; komendant.kmp@lomza.bk.policja.gov.pl; 

kmp@suwalki.bk.policja.gov.pl; kpp@augustow.bk.policja.gov.pl; kpp@bielsk-

podl.bk.policja.gov.pl; komendant.kpp@grajewo.bk.policja.gov.pl; 

kpp@hajnowka.bk.policja.gov.pl; kpp@kolno.bk.policja.gov.pl; 

komendant.kpp@monki.bk.policja.gov.pl; kpp@siemiatycze.bk.policja.gov.pl; 

komendant.kpp@sokolka.bk.policja.gov.pl; kpp@wysokie-maz.bk.policja.gov.pl; 

kpp@zambrow.bk.policja.gov.pl; redakcja@policja.waw.pl; bip@kujawsko-

pomorska.policja.gov.pl; salatka.agata@lubuska.policja.gov.pl; bip@policja.katowice.pl; 

Artur.Bartkowiak@malopolska.policja.gov.pl; bip@lodzka.policja.gov.pl; 

redakcja_bip@warminsko-mazurska.policja.gov.pl; sebastian.maj@opolska.policja.gov.pl; 

m.bloch@wielkopolska.policja.gov.pl; msiczek@mazowiecka.policja.gov.pl; 

bip@podkarpacka.policja.gov.pl; admin@szczecin.kwp.gov.pl; 

krzysztof.morzynski@wr.policja.gov.pl;                                                                                                         

- Urząd  Marszałkowski Województwa Pomorskiego – info@pomorskie.eu; 

marszalek@pomorskie.eu; w.byczkowski@pomorskie.eu; k.trawicki@pomorskie.eu; 

r.swilski@pomorskie.eu; h.zych-cison@pomorskie.eu; prasa@pomorskie.eu; 

m.pisarewicz@pomorskie.eu; m.ledwon@pomorskie.eu; s.lewandowski@pomorskie.eu;                                                                                                                                       

- Pomorski Urząd Wojewódzki – zok@gdansk.uw.gov.pl; 

sekretariat.wojewody@gdansk.uw.gov.pl;                                                                                             

- Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim – starostwo@powiatstarogard.pl;                     

- Urząd  Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – urzad_marszalkowski@mazovia.pl; 

rzecznik@mazovia.pl; strona@mazovia.pl; bip@mazovia.pl;                                                                                                                       

- Mazowiecki Urząd Wojewódzki - wojewoda@mazowieckie.pl; info@mazowieckie.pl; 

wicewojewoda.dabrowski@mazowieckie.pl; wicewojewoda.standowicz@mazowieckie.pl; 

dyrektorgeneralny@mazowieckie.pl;                                                                                                      

- Ministerstwo Energetyki - me@me.gov.pl;                                                                                   

- Urząd Regulacji Energetyki - ure@ure.gov.pl;                                                                              

- Sejm RP – listy@sejm.gov.pl;  

- Szef Kancelarii Senatu – secretary.general@senat.gov.pl;                                                                                                                                                                                                                                                                 

- PGNiG - reklamacje.moog.gw@pgnig.pl; reklamacje.rm@pgnig.pl; cc.moog@pgnig.pl;                                                                                                                             

- PROSCAPE - netlook.pl - ksiegowosc@netlook.pl; info@netlook.pl;                                         
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- Urząd Miasta i Gminy Piaseczno- urzad@piaseczno.eu; sekretariat@piaseczno.eu;                                                       

juszczyk@piaseczno.eu; michalak@piaseczno.eu; rada@piaseczno.eu;                                               

- Wójt Gminy Lubichowo- ug.lubichowo@wp.pl; 1zastepcawojtalubichowo@wp.pl; 

wojt.lubichowo.gst@gminypolskie.pl;                                                                                                    

- Mazowieckie Sieci Światłowodowe - biuro@listy.knc.pl;                                                            

- Trybunał Konstytucyjny - prasainfo@trybunal.gov.pl; maciej.graniecki@trybunal.gov.pl; 

jankiewicz@trybunal.gov.pl; prezydialny@trybunal.gov.pl; bobinski@trybunal.gov.pl; 

sokolewicz.hirszel@trybunal.gov.pl; woloszczak@trybunal.gov.pl; lesniak@trybunal.gov.pl; 

orzecznictwo@trybunal.gov.pl; szepietowska@trybunal.gov.pl; skarga@trybunal.gov.pl; 

wilinski@trybunal.gov.pl; dorota.hajduk@trybunal.gov.pl; budzilo@trybunal.gov.pl; 

bib@trybunal.gov.pl; wydawnictwa@trybunal.gov.pl; sipa@trybunal.gov.pl; 

kerner@trybunal.gov.pl; orlinski@trybunal.gov.pl;  cygon@trybunal.gov.pl;                                                                                                                           

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

- Naczelny Sąd Administracyjny – 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 - prezes@iustitia.pl; rzecznikiustitia@gmail.com;  

- Inne. 
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