Piaseczno, dn. 08 maja 2019 r.

Tadeusz Cichocki
Ul. Radosna 1; 05-500 Piaseczno
Tel./fax: (22) 756-16-41
tcichocki@tcichocki.pl
www.tcichocki.pl
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
Prezes Sądu oraz XVI Wydział Gospodarczy
Ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
boi_czerniakowska@warszawa.sr.gov.pl;
Tel. (22) 334-1-603, 388 lub 389

Dot.: Odpis postanowienia i odpis wyroku z dn. 23.04.2019 r. (sygnatura akt: XVI GC 5221/18)
otrzymane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w dn. 07.05.2019 r.
Działając w żywotnym interesie Rzeczypospolitej Polskiej 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 bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej w Polsce przez naród
(http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf) a także ze
względu na wieloletnie, nielegalne funkcjonowanie wszystkich organów w państwie wynikające przede
wszystkim z cyklicznie przeprowadzanych zamachów stanu dla kamuflażu zwanych wyborami
powszechnymi - brak niepodważalnie udokumentowanych mandatów społecznych wszystkich, rzekomych
przedstawicieli narodu w organach władzy/administracji publicznej, ….
Więcej informacji na temat nielegalnego funkcjonowania wszystkich organów w państwie znajduje się na:
http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm.
WSKAZUJĘ, CO NASTĘPUJE:
1.
Pod rygorem nieważności przedmiotowych pism wzywam Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w
Warszawie (Sąd) do uzupełnienia ich braków formalnych - w terminie tygodniowym od doręczenia poprzez:
a.

Udokumentowanie powołania Marleny Warzybok do pełnienia funkcji SSR.

b.

Przedstawienie (w związku z treścią art. 4.2 Konstytucji) niepodważalnie udokumentowanego mandatu
społecznego osoby, która pełniąc obowiązki Prezydenta RP powołała Marlenę Warzybok do pełnienia
funkcji SSR.

c.

Wskazanie (w związku z treścią art. 7 Konstytucji) podstawy prawnej do nie złożenia właściwego
podpisu na odpisach postanowienia i wyroku lub uzupełnienie przedmiotowych pism własnoręcznym
podpisem i pieczątką Przewodniczącego – SSR Marleny Warzybok.
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d.

Przedstawienie (w związku z treścią art. 4.2 Konstytucji) niepodważalnie udokumentowanych
mandatów społecznych osób, które pełniąc funkcje w organach ustawodawczych ustanowiły/wydały
podstawę prawną, którą Sąd wskaże w odpowiedzi na pkt 1. c. powyżej (oraz wszystkie inne przepisy
prawa przywoływane w przedmiotowych pismach).

2.
W związku z faktem nie udzielenia przez Sąd odpowiedzi na moje pismo z dn. 02.02.2019 r. bez
wskazania przyczyny i podstawy prawnej - jego treść pozostaje nadal aktualna i ma moc wiążącą
(http://www.tcichocki.pl/TC%20-%20S%C4%85d%20Rej.%20dla%20m.%20st.%20Wwy%202019.02.02.pdf ).
3.

Pod rygorem:

a.

Nieważności wszystkich prowadzonych spraw przez Sąd.

b.

Odpowiedzialności karnej przed suwerenem - art. 8 Dekretu Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej
Polskiej (http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf)
za działanie na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego lub przed legalnie
funkcjonującymi (w przyszłości) sądami powszechnymi (art. 127 § 1 k.k.).

Ponownie wzywam Sąd do wykazania:
a.

Legalności uprawnień wszystkich jego przedstawicieli w świetle obowiązujących przepisów prawa w
związku z treścią art. 4.2 Konstytucji RP oraz

b.

Legalności wszystkich przepisów prawa na podstawie, którego funkcjonuje a także

c.

Legalności uprawnień wszystkich innych organów w państwie. Albo

Wyłączenie się z rozpatrywania tej sprawy (i wszystkich innych spraw) oraz pozostawienie jej/ich w gestii
suwerena – Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej.
Do tego czasu Sąd nie jest „…właściwym, niezależnym, bezstronnym i niezawisłym sądem” (art. 45.1
Konstytucji RP).
W związku z powyższym Sąd nie jest uprawniony do rozpatrywania przedmiotowej sprawy (ani żadnych
innych spraw) a wydane przez niego postanowienie oraz wyrok nie mają obowiązującej mocy prawnej. Są
nieważne - art. 379 (4) k.p.c.
4.
Sąd nie uwzględnił faktu, że obligatoryjność prawa podatkowego obowiązuje wyłącznie w stosunku
do legalnie funkcjonujących organów w państwie działających zgodnie z interesem narodowym Polaków.
5.
Sąd nie uwzględnił faktu, że jedynie legalnie funkcjonujący resort finansów mógłby zarządzać
podatkami, legalnie funkcjonujący sąd – wydawać nakazy, wyroki, postanowienia, …, legalnie
funkcjonujący Komornicy Sądowi – egzekwować decyzje Sądów, ….
6.
Sąd nie uwzględnił faktu, że wszystkie organa w państwie od wielu lat funkcjonują nielegalnie
(niezgodnie z art. 4.2 Konstytucji i art. 3 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP) – brak niepodważalnie
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udokumentowanych mandatów społecznych ich przedstawicieli a taka sytuacja wpływa destrukcyjnie na stan
państwa i warunki życia narodu.
7.
Sąd nie uwzględnił faktu, że suweren ma (szczególnie w takiej sytuacji) naturalne i konstytucyjne
prawo przejęcia bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej w państwie (również nad sądami),
tworzenia prawa, wypowiedzenia posłuszeństwa nielegalnie funkcjonującym organom w państwie,
zaprzestania płacenia podatków i uwzględniania podwyżek cen, żądania wykazania legalności uprawnień,
…, podjęcia obrony koniecznej, kiedy uzna to za konieczne w celu odzyskania niepodległości, wolności,
sprawiedliwości, ….
8.
Sąd nie posiada prerogatyw do orzekania w sprawach dotyczących kompetencji suwerena – jego
zwierzchnika.
9.

Sąd nie uwzględnił faktu, że rzekoma wierzytelność de facto nie istnieje, bo:

ustalona została przez Spółkę Netia S.A. – klienta Powoda na podstawie nielegalnego prawa –
ustanowionego przez osoby nieuprawnione, które nie wykazały w sposób niepodważalny posiadania
wymaganego prawem mandatu społecznego,
ustalona została przez Netia S.A. na podstawie prawa nieobowiązującego, bo po wejściu w życie w dn.
02.04.2015 r. Dekretu Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej
(http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf) Spółka nie
dopełniła obowiązku prawnego dostosowania warunków rozliczeń wynikających z zawartej umowy do treści
art. 5 i 6 w/w Dekretu zgodnie z prawem naturalnym i treścią art. 353 (1) Ustawy z dn. 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz. U. 2018.0.1025).
10. Legalności, zgodności z polską racją stanu i polskim interesem narodowym, powszechnie
obowiązującego charakteru i najwyższej rangi prawnej w/w Dekretu do chwili obecnej nie podważono.
11. Uznanie zasadności/prawomocności wydanych przez Sąd decyzji możliwe jest wyłącznie pod
warunkiem niepodważalnego wykazania Zwierzchnikowi Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej legalności
(zgodności z art. 4.2 Konstytucji, stanem faktycznym - wolą uprawnionych wyborców i art. 3 Dekretu)
wszystkich organów państwa a dla ułatwienia – organów przedstawicielskich/wybieralnych.
12.

Wszelkie kierowane przez Powoda pod moim adresem zarzuty i roszczenia odrzucam w całości.

Moje działania wynikają z nielegalnego funkcjonowania wszystkich organów w państwie i są zgodne z
prawem naturalnym, polską racją stanu i polskim interesem narodowym, najwyższej rangi prawem wydanym
przez Zwierzchnika Władzy w RP a także z tymi zapisami nielegalnie ustanowionego prawa, które są zgodne
z polską racją stanu i polskim interesem narodowym. Mają na celu odzyskanie przez Polaków w sposób
pokojowy: niepodległości, wolności, sprawiedliwości, ….
Mogą być one niezgodne wyłącznie z tymi zapisami nielegalnego (ustanowionego przez osoby
nieuprawnione) „prawa”, które są nieobowiązujące, bo sprzeczne z polską racją stanu i polskim interesem
narodowym.
13.

Zarzucam Spółce Netia S.A. oraz Powodowi, który nabył rzekome wierzytelności:
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Wspieranie i utrwalanie nielegalnie funkcjonujących organów w państwie poprzez stosowanie się do
nielegalnie ustanowionego i nieobowiązującego „prawa” oraz niestosowanie się do najwyższej rangi prawa
wydanego przez Zwierzchnika Władzy w RP a także do tych zapisów nielegalnie ustanowionego prawa,
które są zgodne z polską racją stanu i polskim interesem narodowym.
Ich działania przede wszystkim wyczerpują znamiona współudziału w przestępstwie przeciwko
Rzeczypospolitej Polskiej i Narodowi Polskiemu (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”.
14.

Zarzucam Sądowi:

Przede wszystkim nieuprawnione funkcjonowanie na podstawie nielegalnie ustanowionego prawa
skutkujące wydawaniem i egzekwowaniem nieważnych decyzji, co wyczerpuje znamiona przestępstwa
przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej i Narodowi Polskiemu (art. 127 § 1 k.k.) oraz łamanie przepisów prawa
z art. 2; 4.1; 4.2; 7 Konstytucji; art. 3 Dekretu,…. poprzez nierespektowanie wezwań Zwierzchnika Władzy
w Rzeczypospolitej Polskiej.
15. W związku z faktem, że Sąd nie przedstawił swojemu zwierzchnikowi – Narodowi Polskiemu
dowodów legalności uprawnień jego przedstawicieli i prawa na podstawie, którego zobligowany jest działać
to zachodzi uzasadniona wątpliwość nie tylko, co do właściwości, ale również, co do niezależności,
bezstronności i niezawisłości takiego sądu. Dlatego nie może on orzekać w sprawie, która ma bezpośredni
wpływ na jego funkcjonowanie.
Ponieważ to samo dotyczy wszystkich sądów (i wszystkich organów) w Polsce to zgodnie z art. 48 § 1 (1) i
art. 49 Ustawy z dn. 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego Dz. U. 1964 Nr 43 poz. 296 powinny
one być wyłączone z rozpatrywania wszelkich spraw, a ich rozwiązywanie powinno pozostawać w gestii
suwerena – Narodu Polskiego sprawującego władzę w sposób bezpośredni - Zwierzchnika Władzy w
Rzeczypospolitej Polskiej – ostatecznego decydenta w sprawach państwa aż do czasu powołania legalnych
organów w państwie.

Tadeusz Cichocki

Do wiadomości:
- Zwierzchnik Władzy Rzeczypospolitej Polskiej;
- 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;
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swietokrzyskie@ruchnarodowy.net; warminskomazurskie@ruchnarodowy.net;
wielkopolskie@ruchnarodowy.net;
- Młodzież Wszechpolska - sekretariat@mw.org.pl; bartosz.berk@mw.org.pl; biuro.prasowe@mw.org.pl;
wydzial.prawny@mw.org.pl; redakcja@mw.org.pl;
- Obóz Narodowo-Radykalny - tomaszkalinowski@onr.com.pl; rekrutacja@onr.com.pl;
zagranica@onr.com.pl;
- Państwowa Komisja Wyborcza/Krajowe Biuro Wyborcze – biuro prasowe@pkw.gov.pl;
iodo@kbw.gov.pl; slu-biuro@kbw.gov.pl; slupsk@kbw.gov.pl; kos-elzbieta.radomska@kbw.gov.pl; szcsekretariat@kbw.gov.pl; gow-dorota.jurczynska@kbw.gov.pl; zga-stanislaw.blonkowski@kbw.gov.pl;
jga-agata.rycyk@kbw.gov.pl; walbrzych@kbw.gov.pl; opole@kbw.gov.pl; bbi-dyr@kbw.gov.pl;
nowy.sacz@kbw.gov.pl; kro-leszek.bak@kbw.gov.pl; prz-zygmunt.leszczynski@kbw.gov.pl; zamanna.chrzan@kbw.gov.pl; che-delegatura@kbw.gov.pl; bpo-krzysztof.sadowski@kbw.gov.pl; biamarek.rybnik@kbw.gov.pl; suwalki@kbw.gov.pl; ols-dyr@kbw.gov.pl; elb-adam.okrucinski@kbw.gov.pl;
byd-wyb@kbw.gov.pl; pila@kbw.gov.pl; poznan@kbw.gov.pl; poz-kancelaria@kbw.gov.pl;
leszno@kbw.gov.pl; legnica@kbw.gov.pl; wroclaw@kbw.gov.pl; katowice@kbw.gov.pl; kradyr@kbw.gov.pl; tar-dyr@kbw.gov.pl; rze-roman.ryniewicz@poczta.kbw.gov.pl; tag-dyr@kbw.gov.pl;
lub-daniel.drzazga@kbw.gov.pl; sid-marcin.skolimowski@kbw.gov.pl; lom-dyr@kbw.gov.pl; ciegrazyna.kawecka@kbw.gov.pl; konin@kbw.gov.pl; kal-dyr@kbw.gov.pl; kbwczestochowa@kbw.gov.pl;
kie-dyr@kbw.gov.pl; rad-dyr@kbw.gov.pl; war-dyr@kbw.gov.pl; plo-del@pkw.gov.pl; wlodyr@kbw.gov.pl; kbw.lodz@pkw.gov.pl; pio-biuro@kbw.gov.pl; ski-biuro@kbw.gov.pl;
- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - kontakt@kprm.gov.pl; sprm@kprm.gov.pl;
cirpress@kprm.gov.pl; das@kprm.gov.pl; drm@kprm.gov.pl; centrum@kprm.gov.pl;
sekretariat_wk@kprm.gov.pl; dsz@kprm.gov.pl; bf@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@wysokiemaz.bk.policja.gov.pl; kpp@zambrow.bk.policja.gov.pl; redakcja@policja.waw.pl; bip@kujawskopomorska.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@warminskomazurska.policja.gov.pl; sebastian.maj@opolska.policja.gov.pl; admin@szczecin.kwp.gov.pl;
m.bloch@wielkopolska.policja.gov.pl; msiczek@mazowiecka.policja.gov.pl;
bip@podkarpacka.policja.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.zychcison@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;
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- Mazowiecki Urząd Wojewódzki - 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;
- 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;
- Trybunał Konstytucyjny – prezydialny@trybunal.gov.pl; prasainfo@trybunal.gov.pl;
skarga@trybunal.gov.pl; bib@trybunal.gov.pl; wydawnictwa@trybunal.gov.pl; iod@trybunal.gov.pl;
- Sąd Najwyższy – ref.inf.publ@sn.pl; biuro.prasowe@sn.pl; sn@sn.pl; kpp@sn.pl; ba@sn.pl;
rzecznik@sn.pl; k.michalowski@sn.pl; a.raczkowska@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;
- 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;
- ABW – poczta@abw.gov.pl; rzecznik@abw.gov.pl;
- SOP – kancelaria@sop.gov.pl; rzecznik@sop.gov.pl;
- KGŻW - kgzw.sekretariat@ron.mil.pl; rzecznikzw@mon.gov.pl; cszwminsk@ron.mil.pl;
kgzw.sekretariat@ron.mil.pl; oszwwarszawa@ron.mil.pl; mozwwarszawa.sekretariat@ron.mil.pl;
ozwelblag.rzecznik@ron.mil.pl; ozzwwarszawa@ron.mil.pl; oszwminsk@ron.mil.pl;
- BBN – bbn@bbn.gov.pl; mskowron@bbn.gov.pl; rzecznik@bbn.gov.pl; jkwasniewska@bbn.gov.pl;
iod@bbn.gov.pl;
- MON - comon.sekretariat@mon.gov.pl; zdzikot.sekretariat@mon.gov.pl;
sek.skurkiewicz@mon.gov.pl; lapinski.sekretariat@mon.gov.pl; podsekdspo@mon.gov.pl;
dyrgenmon@mon.gov.pl; da@mon.gov.pl; sekretariatdb@mon.gov.pl; di@mon.gov.pl; dk@mon.gov.pl;
sekretariat.dks@mon.gov.pl; dkon@mon.gov.pl; doin@ron.mil.pl; dpbm@mon.gov.pl; dpz@mon.gov.pl;
dp.sekretariat@mon.gov.pl; dss@mon.gov.pl; dsipo@mon.gov.pl; dwsz.sekretariat@mon.gov.pl;
dwszdr.kierownictwo@mon.gov.pl; kontakt@mon.gov.l; buo@mon.gov.pl; dgmon.biuro@mon.gov.pl;
bdsuot@ron.mil.pl; biuroproobronne@mon.gov.pl; iod@mon.gov.pl; dwot.sekretariat@mon.gov.pl;
dkws.sekretariat@mon.gov.pl; kplazuk@mon.gov.pl; cdissz@wp.mil.pl; bip.wniosek@mon.gov.pl;
i3to@mon.gov.pl; sekretariat.nck@mon.gov.pl;
- NIK - nik@nik.gov.pl;
- Kancelaria Prezydenta RP - listy@prezydent.pl;
- Inne.
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