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Dot.: Pismo V Inf/S 0410/202/15 z dn. 07.12.2015 r.
List otwarty
W odpowiedzi na w/w pismo otrzymane listem poleconym w dn. 11.12.2015 r. dziękuję za
reakcję na mój list otwarty „ULTIMATUM Zwierzchnika Władzy w RP” z dn. 13.11.2015 r. –
(http://www.tcichocki.pl/20151113_ULTIMATUM_Zwierzchnika_Wladzy_w_RP.pdf).
Obawiam się, że po bardzo wielu latach nielegalnego funkcjonowania wszystkich organów
państwa wynikającego przede wszystkim z niekonstytucyjnego funkcjonowania Państwowej
Komisji Wyborczej, Prokuratury Generalnej i Sądu Najwyższego oraz innych sądów
podejmujących uchwały o ważności wyborów powszechnych, ale również z bezczynności
Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, …, jedynie Zwierzchnik
Władzy w RP może decydować w sprawach związanych z funkcjonowaniem państwa. Jego
wszystkie organa same unicestwiły swoją wiarygodność. Dlatego właśnie zaproponowałem
zwołanie Konwentu Narodu Polskiego (Zgromadzenia Przedstawicieli Narodu Polskiego). Aby
jednak mogło do niego dojść w warunkach pokojowych osoby pełniące obecnie obowiązki w
naczelnych organach państwa musiałyby skoncentrować się na rzeczywistym interesie
Rzeczypospolitej Polskiej a te partyjne i inne odsunąć na plan dalszy. Do chwili obecnej nie
otrzymałem od nich żadnej odpowiedzi.
Nie widzę jednak przeszkód, aby NSA potraktowało „Ultimatum”, jako moją skargę czy też
wniosek o podjęcie czynności w ramach przysługujących mu kompetencji. Być może działania
sądu przyczynią się do zapobieżenia tragicznym wydarzeniom w Polsce, do których może dojść
już całkiem niedługo. Bardzo bym się ucieszył gdyby NSA mogło mieć właśnie taki wpływ na
polską rzeczywistość.
Aby jakikolwiek organ procesowy (sąd/trybunał) mógł wydawać prawomocne
orzeczenia/zarządzenia musi najpierw sam spełniać określone warunki prawne.
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Jako osoba działająca w interesie publicznym żądać, więc będę i oczekiwać przede wszystkim:
1. Od wszystkich osób fizycznych, które uważają się za uprawnione do
orzekania/zarządzania w organach procesowych, aby udowodniły, że powołane zostały
do pełnienia określonych funkcji w sposób wymagany prawem – przez legalnie
funkcjonujący organ państwa (Prezydenta RP/Sejm) a nie organ reprezentowany przez
oszustów/osoby nieuprawnione przez wyborców (Art. 4.2 Konstytucji RP) w sposób
niepodważalnie udokumentowany.
2. Od wszystkich organów procesowych, aby udowodniły, że każda podstawa prawna, na
jaką się powołują jest legalna, że została ustanowiona przez osoby uprawnione do
reprezentowania odpowiednich organów państwa a nie przez oszustów/osoby
nieuprawnione przez wyborców (Art. 4.2 Konstytucji RP) w sposób niepodważalnie
udokumentowany oraz, że jest zgodna z polską racją stanu/polskim interesem
narodowym.
3. Od wszystkich organów procesowych – umiejętności rozpoznawania tych nielegalnie
ustanowionych aktów prawnych, których treść jest zgodna z polską racją stanu/polskim
interesem narodowym (tu konieczne jest niebudzące wątpliwości uzasadnienie) i
uznawania ich za obowiązujące w obecnym (mam nadzieję – przejściowym) stanie
państwa.
Nie spełnianie powyżej wymienionych warunków stoi u podstaw aktualnego kryzysu w sprawie
Trybunału Konstytucyjnego.
Ze względu na charakter i wagę sprawy proszę o nadzwyczaj pilne jej potraktowanie.

Tadeusz Cichocki
Do wiadomości:
-

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - listy@prezydent.pl;

-

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - kontakt@kprm.gov.pl;

-

Krajowa Rada Sądownictwa - biuro@krs.gov.pl;

Sąd Najwyższy - ppsek@sn.pl; kpp@sn.pl; sn@sn.pl; bo@sn.pl; rzecznik@sn.pl;
k.michalowski@sn.pl; a.raczkowska@sn.pl;
Trybunał Konstytucyjny maciej.graniecki@trybunal.gov.pl;
jankiewicz@trybunal.gov.pl; prezydialny@trybunal.gov.pl; bobinski@trybunal.gov.pl;
sokolewicz.hirszel@trybunal.gov.pl; prasainfo@trybunal.gov.pl;
woloszczak@trybunal.gov.pl; lesniak@trybunal.gov.pl; orzecznictwo@trybunal.gov.pl;
-

Rzecznik Praw Obywatelskich - biurorzecznika@brpo.gov.pl;

-
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