Piaseczno, dn. 28 sierpnia 2018 r.

Tadeusz CICHOCKI
Ul. Radosna 1; 05-500 Piaseczno
Tel./fax: (22) 756-16-41
tcichocki@tcichocki.pl
www.tcichocki.pl

Anna SOBIERAJSKA
Kancelaria Radcy Prawnego
Ul. Władysława Andersa 22; 75-015 Koszalin
asm@radcaprawnykoszalin.pl; sekretariat@raportsa.pl; zadluzenie@raportsa.pl

Dot.: „Zawiadomienie o wydaniu nakazu zapłaty” (NETIA/028029800798) z dn. 22.08.2018 r.
otrzymane listem zwykłym w dn. 28.08.2018 r.

W odpowiedzi na w/w pismo działając w interesie społecznym Narodu Polskiego i Rzeczypospolitej
Polskiej
Wzywam Annę Sobierajską - Kancelaria Radcy Prawnego do:
1.

Ponownego dostarczenia przedmiotowego zawiadomienia o wydaniu nakazu zapłaty, ale w oryginale
– zaopatrzonego oryginalnym własnoręcznym podpisem uprawnionej osoby.

2.

Dostarczenia oryginału przedmiotowego nakazu zapłaty wydanego rzekomo przez Sąd Rejonowy
Lublin-Zachód w Lublinie.

3.

Dostarczenia dowodów legalności uprawnień Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie do
wydania nakazu zapłaty zgodnie z art. 45. 1 Konstytucji RP („Każdy ma prawo do sprawiedliwego i
jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i
niezawisły sąd.”).
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Właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd, to z całą pewnością taki, który reprezentowany
jest przez uprawnione osoby – powołane przez faktycznych przedstawicieli narodu na Urząd
Prezydenta RP (zgodnie z ustawami: zasadniczą oraz o ustroju sądów powszechnych) a nie przez
oszustów nielegalnie pełniących jego obowiązki oraz funkcjonuje na podstawie i w granicach
legalnego prawa - zasada legalizmu (praworządności) – art. 7 Konstytucji RP –
ustanowionego/wydanego
przez
faktycznych
przedstawicieli
narodu
posiadającymi
udokumentowane mandaty społeczne.
4.

Dostarczenia dowodów legalności prawa na podstawie, którego wydano nakaz zapłaty –
ustanowienia go w zgodzie z art. 4.2 Konstytucji RP przez faktycznych przedstawicieli narodu w
organach ustawodawczych.

Do czasu przedstawienia w/w dokumentów brak jest legalnych podstaw prawnych do żądania
jakiejkolwiek zapłaty.

Jednocześnie informuję, iż wszczęcie postępowania egzekucyjnego na podstawie nielegalnie wydanego
nakazu zapłaty – przez organ/osoby nieuprawnione – nieposiadające niepodważalnie udokumentowanych
mandatów społecznych (art. 4.2 Konstytucji RP) wypełniać będzie znamiona przestępstwa/zbrodni
przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej i Polakom m. in. z:
art. 127. § 1 k.k. - „Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości (niezależności od formalnego
wpływu osób nieuprawnionych), 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” oraz
-

art. 8 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP „Wypowiedzenie posłuszeństwa organom państwa”

(http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf).
Podejmowanie w porozumieniu z innymi osobami działalności zmierzającej bezpośrednio do utrwalania
nielegalnej władzy i nielegalnego prawa, nieuprawnionego rozporządzania środkami finansowymi,
nieuprawnionego podejmowania kluczowych decyzji i wydawania wyroków, … jest pozbawianiem Polski
i Polaków niepodległości, czyli niezależności od formalnego wpływu innych, nieuprawnionych jednostek
np. politycznych, mafijnych, okupacyjnych,….

Tadeusz Cichocki
Do wiadomości:
-

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie – sek@lublin-zachod.sr.gov.pl;

-

Zwierzchnik Władzy Rzeczypospolitej Polskiej.
Strona 2 z 2

