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Piaseczno, dn. 28 kwietnia 2018 r.  

 

Tadeusz CICHOCKI   

Ul. Radosna 1                                                                                                                                                            

05-500 Piaseczno                                                                                                                                              

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

E – mail: tcichocki@tcichocki.pl                                                                                                                  

www.tcichocki.pl  

 

      Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie                                                               

oraz I Wydział Cywilny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ul. Kocjana 3 

01-473 Warszawa                                                                                                           

srwarwola@warszawa.so.gov.pl; boi@warszawa-wola.sr.gov.pl                                                                                                                                               

 

Dot.: „Wezwanie” z dn. 16.04.2018 r. (Sygn. akt I Nc 5245/17) w sprawie uzupełnienia braków 

formalnych otrzymane listem poleconym w dn. 26.04.2018 r. 

 

DZIAŁAJĄC W IMIENIU NARODU POLSKIEGO - ZWIERZCHNIKA WŁADZY W 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ WSKAZUJĘ, CO NASTĘPUJE: 

 

1. W związku z faktem braku legalnych podstaw prawnych do uznania Sądu Rejonowego dla 

Warszawy – Woli w Warszawie za legalnie/konstytucyjnie funkcjonujący organ wymiaru sprawiedliwości 

należy stwierdzić, że: 

 

a. Nielegalnie (i niejawnie oraz anonimowo – za pośrednictwem „Sędziego”, który nie tylko nie złożył 

własnoręcznego podpisu, ale w ogóle nie ujawnił swojego imienia i nazwiska) funkcjonujący Sąd 

Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie nie ma żadnych uprawnień do wysuwania tego typu 

wezwań, żądania uiszczenia opłaty i składania podpisów, wyznaczania terminów, …, procedowania 

spraw leżących w gestii legalnych, konstytucyjnych organów wymiaru sprawiedliwości. 

 

b. Przedmiotowe wezwanie podobnie jak nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym z dn. 

13.07.2017 r., postanowienie o nadaniu w dn. 25.01.2018 r. klauzuli wykonalności oraz wszelkie 

inne decyzje nie mają żadnej mocy prawnej są nielegalne - nieobowiązujące. 

 

2. Pomimo wielokrotnych wezwań:  

 

http://www.tcichocki.pl/TC%20-%20SR%20-%20W-wa%20Wola%202017.02.22.pdf; 

 

http://www.tcichocki.pl/TC%20-%20SR%20-%20W-wa%20Wola%202017.06.05.pdf;  

mailto:tcichocki@tcichocki.pl
http://www.tcichocki.pl/
mailto:srwarwola@warszawa.so.gov.pl
mailto:boi@warszawa-wola.sr.gov.pl
http://www.tcichocki.pl/TC%20-%20SR%20-%20W-wa%20Wola%202017.02.22.pdf
http://www.tcichocki.pl/TC%20-%20SR%20-%20W-wa%20Wola%202017.06.05.pdf
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http://www.tcichocki.pl/TC%20-%20SR%20-%20W-wa%20Wola%202017.07.27.pdf;  

 

http://www.tcichocki.pl/TC%20-%20SO%20-%20SR%20-%20W-

wa%20Wola%202017.10.30.pdf; 

 

http://www.tcichocki.pl/TC%20-%20SO%20-%20SR%20-%20W-

wa%20Wola%20(2)%202017.11.20.pdf; 

 

http://www.tcichocki.pl/TC%20-%20SR%20-%20W-wa%20%20Wola%202017.11.24.pdf;  

 

http://www.tcichocki.pl/TC%20-%20SR%20-%20W-wa%20%20Wola%202017.12.09.pdf; 

 

http://www.tcichocki.pl/TC%20-%20SR%20-%20W-wa%20%20Wola%202018.01.20.pdf;  

 

http://www.tcichocki.pl/TC%20-%20SR%20W-wa%20Wola%202018.03.30.pdf;  

 

http://www.zawodowy-polak.pl/TC-SR-W-waWola-SR-W-wa-PragaPln-KomornikSadowy-

2018.04.16.pdf;   

 

Sądu do przedstawienia suwerenowi - zwierzchnikowi władzy ustawodawczej, wykonawczej i 

sądowniczej – ostatecznemu decydentowi w państwie dowodów, które potwierdziłyby w sposób 

niepodważalny, że:   

 

a. Wszyscy przedstawiciele Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie 

powołani/mianowani zostali na podstawie legalnego (ustanowionego przez osoby wyłonione w sposób 

niepodważalnie udokumentowany w zgodzie z wolą uprawnionych wyborców, art. 4.2 Konstytucji RP 

i art. 3 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP) oraz powszechnie obowiązującego prawa (zgodnego z 

polską racją stanu/polskim interesem narodowym) przez osoby do tego uprawnione (zgodnie z 

niepodważalnie udokumentowaną wolą uprawnionych wyborców, art. 4.2 Konstytucji RP i art. 3 

Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP) a nie przez oszustów bezprawnie pełniących ich funkcje. 

 

b. Funkcjonują na podstawie i w granicach prawa legalnego (ustanowionego przez osoby wyłonione 

w sposób niepodważalnie udokumentowany w zgodzie z wolą uprawnionych wyborców, art. 4.2 

Konstytucji RP i art. 3 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP) oraz powszechnie obowiązującego - 

zgodnego z polską racją stanu/polskim interesem narodowym. 

Do chwili obecnej dowody, o których mowa powyżej nie zostały suwerenowi przedstawione. Nie 

przedstawiły ich również: Sąd Okręgowy w Warszawie, Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Północ w 

Warszawie oraz Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie. 

Nie ulega wątpliwości, że Zwierzchnik Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej ma prawo żądać okazania 

stosownych dowodów. Ich brak jest niepodważalnym dowodem na brak uprawnień sądów, kancelarii 

komornika, …. 

Wszystkie decyzje nielegalnie funkcjonujących organów pozbawione są mocy prawnej. 

http://www.tcichocki.pl/TC%20-%20SR%20-%20W-wa%20Wola%202017.07.27.pdf
http://www.tcichocki.pl/TC%20-%20SO%20-%20SR%20-%20W-wa%20Wola%202017.10.30.pdf
http://www.tcichocki.pl/TC%20-%20SO%20-%20SR%20-%20W-wa%20Wola%202017.10.30.pdf
http://www.tcichocki.pl/TC%20-%20SO%20-%20SR%20-%20W-wa%20Wola%20(2)%202017.11.20.pdf
http://www.tcichocki.pl/TC%20-%20SO%20-%20SR%20-%20W-wa%20Wola%20(2)%202017.11.20.pdf
http://www.tcichocki.pl/TC%20-%20SR%20-%20W-wa%20%20Wola%202017.11.24.pdf
http://www.tcichocki.pl/TC%20-%20SR%20-%20W-wa%20%20Wola%202017.12.09.pdf
http://www.tcichocki.pl/TC%20-%20SR%20-%20W-wa%20%20Wola%202018.01.20.pdf
http://www.tcichocki.pl/TC%20-%20SR%20W-wa%20Wola%202018.03.30.pdf
http://www.zawodowy-polak.pl/TC-SR-W-waWola-SR-W-wa-PragaPln-KomornikSadowy-2018.04.16.pdf
http://www.zawodowy-polak.pl/TC-SR-W-waWola-SR-W-wa-PragaPln-KomornikSadowy-2018.04.16.pdf
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Nieuprawnione i oparte na nielegalnym prawie funkcjonowanie organów wymiaru sprawiedliwości i 

ścigania, Kancelarii Komorniczych i wszelkich innych łamie b. wiele zapisów prawa i ewidentnie działa 

na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i Polaków. 

3. W związku z w/w faktami 

WZYWAM 

Nielegalnie, niejawnie i anonimowo funkcjonujący Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie do: 

a. Niezwłocznego zaprzestania procederu nielegalnego pełnienia funkcji przynależnych 

konstytucyjnemu organowi wymiaru sprawiedliwości do czasu podjęcia stosownych decyzji przez 

Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

b. Niezwłocznego przystąpienia do polubownego naprawiania wszystkich wyrządzonych krzywd i/lub 

szkód.  

Pod rygorem konsekwencji wynikających z zapisów art. 8 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP 

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

4. Jednocześnie 

 

OŚWIADCZAM, ŻE 

 

Uzupełnię wszystkie braki formalne niezwłocznie po dostarczeniu Zwierzchnikowi Władzy w 

Rzeczypospolitej Polskiej dowodów, o których mowa w punkcie drugim powyżej. 

 

 

Tadeusz Cichocki  

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, organizacje społeczne, przedsiębiorstwa, media, 

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;                                                                                          

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

http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf
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
mailto:listy@prezydent.pl
mailto:kontakt@kprm.gov.pl
mailto:sprm@kprm.gov.pl
mailto:kancelaria@mf.gov.pl
mailto:skargi@ms.gov.pl
mailto:biurorzecznika@brpo.gov.pl
mailto:kancelaria.gabinetkgp@policja.gov.pl
mailto:kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:info@pomorskie.eu
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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;                                                                                                                      

- 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;                                                                                

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

- PROSCAPE - netlook.pl - ksiegowosc@netlook.pl; info@netlook.pl;                                            

- 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;                       

- EOS & M Witoń Kancelaria Prawna Sp. K. - kontakt@eos-ksi.pl; sales@eos-ksi.pl;                               

- Kancelaria Komornicza – warszawa.paleczny@komornik.pl;                                                              

- MSWiA - 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; 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;                                                                                                                              

- Ruch Narodowy – biuro@ruchnarodowy.net; finanse@ruchnarodowy.net; 

media@ruchnarodowy.net; dolnoslaskie@ruchnarodowy.net; kujawskopomorskie@ruchnarodowy.net; 

lubelskie@ruchnarodowy.net; sekretarz@ruchnarodowy.net; lubuskie@ruchnarodowy.net; 

lodzkie@ruchnarodowy.net; malopolskie@ruchnarodowy.net; mazowieckie@ruchnarodowy.net, 

opolskie@ruchnarodowy.net, podkarpackie@ruchnarodowy.net; pomorskie@ruchnarodowy.net; 

slaskie@ruchnarodowy.net; swietokrzyskie@ruchnarodowy.net; 

warminskomazurskie@ruchnarodowy.net; wielkopolskie@ruchnarodowy.net; 

-  Inne. 
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