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Dot.: Decyzja z dn. 24.10.2016 r. (FIN.3123.7.732.2016) otrzymana listem poleconym za potwierdzeniem
odbioru w dn. 04.11.2016 r.

W odpowiedzi na w/w pismo działając w interesie publicznym Narodu Polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej
podtrzymuję w całości stanowisko, jakie zawarłem w dotychczasowej korespondencji dotyczące nielegalnie
funkcjonujących organów władzy publicznej m.in. w Lubichowie w oparciu o przepisy nielegalnego prawa.
Zgodnie z treścią art. 4.2 Konstytucji RP – aktu prawnego wyższej rangi od ustawy Kodeks wyborczy „Naród
sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”.
Brak niepodważalnych dowodów na zgodność oficjalnych wyników wyborów powszechnych z okazywaną
w ich trakcie wolą wyborców dowodzi, że takie wybory są sprzeczne z art. 4.2 Konstytucji RP i polską
racją stanu/polskim interesem narodowym oraz nieważne, bo kompletnie niewiarygodne. W tej sytuacji
wydane na podstawie Kodeksu wyborczego przez Gminną Komisję Wyborczą w Lubichowie
zaświadczenie o wyborze na Wójta nie ma żadnej mocy prawnej i wartości dowodowej a wybrane organa
są nielegalne.
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Powyższe stwierdzenia potwierdzają również zapisy art. 3 Dekretu zwierzchnika władzy w RP „Wypowiedzenie
posłuszeństwa wszystkim organom państwa” - najwyższej rangi aktu prawnego w Polsce
(http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf).
Z treści punktu 1 (str. 13 z 19) „Proklamacji przejęcia władzy przez Naród Polski” z dnia 02 listopada 2014 r.
(http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf) wynika również,
że wybory z dn. 30 listopada 2014 r. przeprowadzone zostały na podstawie unieważnionej przez zwierzchnika
władzy w RP ustawy Kodeks wyborczy – aktu prawnego nielegalnego, bo ustanowionego przez osoby
nieuprawnione i niezgodnego z polską racją stanu/polskim interesem narodowym, bo m. in. niegwarantującego
zgodności wyników wyborów z wolą wyborców w sposób niepodważalnie udokumentowany i sprawdzalny.

Jedynie legalne organa władzy, czyli wybrane zgodnie z art. 4.2 Konstytucji RP - wolą wyborców ustaloną
w sposób niepodważalnie udokumentowany uprawnione są do sprawowania władzy np. ustalania
wysokości podatków, pobierania ich i zarządzania nimi.
Do chwili obecnej nikt (żaden organ w państwie ani osoba fizyczna) tej zgodności nie wykazał/udowodnił
mimo wielokrotnie wysuwanych formalnych żądań w tej sprawie. Dla przykładu:

http://www.tcichocki.pl/20140813Suweren_zada_dowodow.pdf,
http://www.tcichocki.pl/201412_Suweren_ponownie_zada_dowodow.pdf.

Reasumując należy podkreślić, że przedmiotowa decyzja nie ma żadnej mocy prawnej, bo:
Wydana została przez organ władzy publicznej funkcjonujący nielegalnie – niezgodnie z art. 3
Dekretu zwierzchnika władzy w RP, art. 4.2 Konstytucji RP, wolą wyborców, ….
Wydana została na podstawie nielegalnego prawa, bo ustanowionego przez osoby nieposiadające
mandatów społecznych uprawniających do pełnienia funkcji w organach ustawodawczych. Prawa
nieobowiązującego, bo sprzecznego z polską racją stanu/polskim interesem narodowym –
umożliwiającego m.in. finansowanie nielegalnych struktur władzy ze środków publicznych.
-

Jest sprzeczna z art. 5 i art. 6 pkt 1 i 5 Dekretu zwierzchnika władzy w RP.

Nieuprawnione sprawowanie władzy (w tym zarządzanie środkami publicznymi) wyczerpuje znamiona
przestępstwa na szkodę Narodu Polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu 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”.
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Podejmowanie w porozumieniu z innymi osobami działalności zmierzającej bezpośrednio do utrwalania
nielegalnej władzy i nielegalnego prawa jest pozbawianiem Polski i Polaków niepodległości, czyli niezależności
od formalnego wpływu innych, nieuprawnionych jednostek np. politycznych.
W przypadku kontynuowania nielegalnego funkcjonowania t.zw. przedstawicielskich organów władzy
publicznej oraz nierzetelnego, powierzchownego, niedbałego, nieobiektywnego/niesprawiedliwego
rozpatrywania spraw przez organa ścigania i wymiaru sprawiedliwości, … suweren może zostać zmuszony do
aktywacji zakonspirowanych Trybunałów Ludowych oraz oddziałów OKNP w celu podjęcia obrony koniecznej
Narodu Polskiego i swojej Ojczyzny.
W okolicznościach istnienia nielegalnej władzy i nielegalnego prawa, nieustannego ignorowania woli
zwierzchnika władzy w RP przez uzurpatorów, ułomnego wymiaru sprawiedliwości, … zakonspirowane,
stopniowe, systematyczne, sukcesywne i konsekwentne, fizyczne eliminowanie osób działających na szkodę
Polski i Polaków byłoby zgodne z prawem i uzasadnione brakiem innej alternatywy.

Tadeusz Cichocki

W załączeniu:
-

Pismo do Biura Bezpieczeństwa Narodowego ( do chwili obecnej bez odpowiedzi).

Do wiadomości:
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; 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;
Osoby fizyczne, media, inne.
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