Piaseczno, dn. 30 maja 2018 r.
Tadeusz CICHOCKI
Ul. Radosna 1; 05-500 Piaseczno
Tel./fax: (22) 756-16-41
tcichocki@tcichocki.pl
www.tcichocki.pl
Prezes Sądu Rejonowego w Piasecznie
SSR Radosław Lenarczyk
Ul. Kościuszki 14
05-500 Piaseczno
Tel.: (22) 703-78-97
e-mail: boi@piaseczno.sr.gov.pl; administracyjny@piaseczno.sr.gov.pl;
oraz
Komendant Powiatowy Policji w Piasecznie
mł. insp. Robert Chmielewski
05-500 Piaseczno, ul. Kościelna 3
komendant.piaseczno@ksp.policja.gov.pl;

Dot.: Zatrzymanie w dn. 29.05.2018 r. p. Krzysztofa Chudka w celu przymusowego doprowadzenia
do odbycia kary pozbawienia wolności na podstawie wydanego przez Sąd Rejonowy w Piasecznie
nakazu i wyroku pozbawienia wolności (informacja przekazana telefonicznie w dn. 29.05.2018 r.
przez mł. asp. Grzegorza Pałyskę z Komisariatu Policji w Konstancinie – Jeziornie na żądanie
zatrzymanego).

Działając w imieniu i w interesie Narodu Polskiego – Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej
na podstawie art. 4.1 i 4.2 Konstytucji RP oraz Proklamacji przejęcia bezpośredniego sprawowania władzy
zwierzchniej w RP przez naród
(http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf)
Pod rygorem konsekwencji wynikających z treści art. 8 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP
(http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf)
Wzywam
w/w adresatów do niezwłocznego uwolnienia bezprawnie i w sprzeczności z polską racją stanu oraz
polskim interesem narodowym skazanego, zatrzymanego i osadzonego p. Krzysztofa Chudka.
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Uzasadnienie:

1. Zarówno wyrok w przedmiotowej sprawie jak i nakaz zatrzymania oraz doprowadzenia do zakładu
karnego wydane zostały przez niewłaściwy sąd, bo reprezentowany przez nieuprawnione do tego
osoby – powołane nie przez konstytucyjnych Prezydentów RP, lecz oszustów nielegalnie
pełniących ich funkcje bez udokumentowanych mandatów społecznych, co jest sprzeczne z tymi
zapisami nielegalnie ustanowionego prawa, które są zgodne z polską racją stanu i polskim interesem
narodowym: art. 2, art. 4.2 i art. 179 Konstytucji RP oraz art. 55 Ustawy Prawo o ustroju sądów
powszechnych. Jest także sprzeczne z legalnym, najwyższym rangą i zgodnym z interesami
Polaków prawem - art. 3 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP.
Jest rzeczą oczywistą, że osoby nieuprawnione do wydawania wyroków, nakazów i innych decyzji
nie gwarantują sprawiedliwego i jawnego rozpatrywania spraw bez nieuzasadnionej zwłoki w
sposób niezależny, bezstronny i niezawisły, co jest sprzeczne również z art. 45. 1 Konstytucji.
2. Zarówno Sąd Rejonowy w Piasecznie jak i Policja funkcjonują na podstawie i w granicach prawa
nielegalnie ustanowionego przez osoby niebędące faktycznymi przedstawicielami narodu w
organach ustawodawczych (brak udokumentowanych mandatów społecznych), co jest sprzeczne z:
art. 2, art. 4.2 i art. 7 Konstytucji oraz art. 3 Dekretu a także z polską racją stanu i polskim interesem
narodowym.
3. Zarówno Sąd Rejonowy w Piasecznie jak i Policja pomimo wielokrotnych wezwań suwerena
bezpośrednio sprawującego władzę zwierzchnią w Polsce nie przedstawiły mu dowodów, które
potwierdziłyby w sposób niepodważalny, że:
a.
Wszyscy ich przedstawiciele 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) 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 i art. 3 Dekretu) a nie oszustów bezprawnie pełniących ich funkcje.
b.
Funkcjonują na podstawie i w granicach prawa legalnego (ustanowionego przez osoby do
tego uprawnione - wyłonione w sposób niepodważalnie udokumentowany w zgodzie z wolą
uprawnionych wyborców, art. 4.2 Konstytucji i art. 3 Dekretu) oraz powszechnie obowiązującego zgodnego z polską racją stanu/polskim interesem narodowym.
„Funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając
obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia
wolności do lat 3” (art. 231 § 1. k.k.).
Z całą pewnością osoby pełniące funkcje sędziów i policjantów bez stosownych/legalnych
uprawnień – przekraczają je.
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Z całą pewnością nie przedstawienie Zwierzchnikowi Władzy dowodów legalności uprawnień i
prawa jest niedopełnieniem obowiązków sędziów i policji a kontynuowanie w tej sytuacji
nieuprawnionego pełnienia funkcji działa na szkodę interesu publicznego i prywatnego.
4. Zatrzymanie i doprowadzenie do zakładu karnego dokonane zostało przez nielegalnie
funkcjonującą Policję, bo reprezentowaną/nadzorowaną przez osoby nieuprawnione powołane/mianowane nie przez Prezesa Rady Ministrów lub ministra właściwego do spraw
wewnętrznych, lecz oszustów nielegalnie pełniących ich funkcje bez udokumentowanych
mandatów społecznych, co jest sprzeczne z: art. 2 i art. 4.2 Konstytucji RP, art. 3 Dekretu oraz art.
5 i art. 6 Ustawy o Policji.
5. Skazanie, zatrzymanie i osadzenie p. Chudka przez osoby do tego nieuprawnione i na podstawie
nielegalnie ustanowionego prawa dokonane zostało z naruszeniem art. 31.2 Konstytucji - „Każdy
jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego,
czego prawo (oczywiście legalne i zgodne z interesem narodowym Polaków) mu nie nakazuje”.
6. Skazanie, zatrzymanie i osadzenie p. Chudka przez osoby do tego nieuprawnione i na podstawie
nielegalnie ustanowionego prawa wyczerpuje także znamiona przestępstwa z art. 189 k.k. § 1.
W/w działania - nielegalne pełnienie funkcji, egzekwowanie wszelkich rozstrzygnięć, wyroków, nakazów,
…, na podstawie nielegalnego i sprzecznego z interesami Polaków prawa wypełniają 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 i wydawania wyroków, nieuprawnionego
zatrzymania i przymusowego doprowadzania na badania psychiatryczne lub zakładu karnego, …, jest
pozbawianiem Polski i Polaków wolności i niepodległości, czyli niezależności od formalnego wpływu
innych, nieuprawnionych jednostek.

Tadeusz Cichocki

Do wiadomości:
-

Zwierzchnik władzy w RP (osoby fizyczne, media, przedsiębiorstwa, inne);
Ruch Narodowy – biuro@ruchnarodowy.net; finanse@ruchnarodowy.net;
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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;
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;
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - listy@prezydent.pl;
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - kontakt@kprm.gov.pl; sprm@kprm.gov.pl;
bprm@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@bielskpodl.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;
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 - 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;
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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;
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;
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego – poczta@abw.gov.pl; rzecznik@abw.gov.pl;
Inne.

Strona 5 z 5

