Piaseczno, dn. 10 września 2018 r.

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

Marcin KANIEWSKI
Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie,
VI Wydział Cywilny
Ul. Boczna Lubomelskiej 13, 20-070 Lublin
sek@lublin-zachod.sr.gov.pl;

Dot.: „Nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym” (Sygnatura akt VI Nc-e 1179365/18) z dn.
21.08.2018 r. otrzymany listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w dn. 10.09.2018 r.
W odpowiedzi na w/w pismo działając w żywotnym interesie Rzeczypospolitej Polskiej i w imieniu
suwerena – Narodu Polskiego – ostatecznego decydenta w sprawach państwa – zwierzchnika władzy
ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej na podstawie prawa naturalnego, art. 4.1 i 4.2 Konstytucji RP
(Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483) oraz Proklamacji przejęcia w Polsce bezpośredniego sprawowania władzy
zwierzchniej przez naród
(http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf) a także w
związku z treścią art. 45. 1 Konstytucji RP
WZYWAM MARCINA KANIEWSKIEGO
Referendarza Sądowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie, VI Wydział Cywilny do:

1.

Ponownego dostarczenia przedmiotowego nakazu zapłaty, ale w oryginale – zaopatrzonego
oryginalnym własnoręcznym podpisem uprawnionej osoby, jego pieczątką imienną i pieczęcią Sądu.

2.

Wykazania w ciągu tygodnia od daty otrzymania niniejszego pisma obowiązującego charakteru
przedmiotowego nakazu zapłaty, jego mocy prawnej poprzez:
a. Wykazanie legalności swoich uprawnień do pełnienia funkcji referendarza sądowego (np.
wydawania nakazów zapłaty) w zgodzie z treścią art. 150 § 3; art. 23 § 1; art. 55 § 1 Ustawy z
dn. 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. 2018.0.23) i w związku z treścią
art. 4.2 Konstytucji RP (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483).
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Należy dostarczyć niepodważalne dowody na to, że mianowania dokonała osoba uprawniona –
powołana na sędziego oraz prezesa sądu apelacyjnego przez faktycznych przedstawicieli narodu
na urzędy Prezydenta RP i Ministra Sprawiedliwości - posiadających niepodważalnie
udokumentowane mandaty społeczne zgodnie z art. 4.2 Konstytucji RP a nie przez osoby
nielegalnie pełniące ich funkcje.
b. Wskazanie podstawy prawnej wydania nakazu zapłaty oraz wykazania jej legalności.
Należy dostarczyć niepodważalne dowody na ustanowienie jej przez faktycznych przedstawicieli
narodu w organach ustawodawczych zgodnie z art. 4.2 Konstytucji RP a nie przez osoby
nielegalnie pełniące ich funkcje.
Do czasu przedstawienia w/w dowodów brak jest legalnych podstaw prawnych do uznania legalności
wystawionego nakazu zapłaty.
Jednocześnie informuję, iż wydanie nakazu zapłaty przez osobę nieuprawnioną oraz funkcjonującą na
podstawie nielegalnego prawa wypełnia znamiona zbrodni przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej i
Narodowi Polskiemu m. in. w związku z treścią:
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:
-

Zwierzchnik Władzy Rzeczypospolitej Polskiej;

Anna SOBIERAJSKA Kancelaria Radcy Prawnego - asm@radcaprawnykoszalin.pl;
sekretariat@raportsa.pl; zadluzenie@raportsa.pl;
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