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Dnia 13 stycznia 2023 r. 

O D P I S                                                                                                                                                                                  

Sygn. TC 1/2023 

 

WYROK ZAOCZNY                                                                                                                                                                

W IMIENIU ZWIERZCHNIKA WŁADZY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Konstytucyjny Zwierzchnik Władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej w Rzeczypospolitej Polskiej w 

składzie: Przewodniczący - Tadeusz Cichocki po rozpoznaniu 13 stycznia 2023 roku na posiedzeniu niejawnym 

sprawy z powództwa Narodu Polskiego przeciwko Aleksandrze Rudzkiej Natanek („Komornik Sądowy przy Sądzie 

Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie – Kancelaria Komornicza nr XVIII w Warszawie 01-865 

Warszawa ul Broniewskiego 59A I piętro; tel.224989696 godz. 12-14 e-mail: warszawa.rudzka@komornik.pl; 

www.komornik-warszawa.com.pl”) o sprawiedliwy wymiar kary za: 

Świadome i uporczywe, nieuprawnione pełnienie służby na stanowisku komornika sądowego (współudział w zamachu 

stanu – pozbawianiu Polaków niepodległości – niezależności od formalnego wpływu osób nieuprawnionych - art. 127 

K.k.) pomimo niedopełnienia (http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm) obowiązku udzielenia informacji publicznej 

(art.231 §1 i §2 K.k. oraz art. 23 w związku z art. 4 Ustawy o dostępie do informacji publicznej) - nie przedstawienie 

suwerenowi mandatu społecznego uprawniającego do sprawowania urzędu na stanowisku Ministra Sprawiedliwości 

osoby, która powołała ją na podstawie art. 12.1 Ustawy z dn. 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych 

(Dz.U.2022.0.2224 t.j.), poświadczanie własnoręcznym podpisem nieprawdy (art. 271 § 1 i § 3 K.k.) poprzez 

nieuprawnione podawanie się za komornika sądowego, łamanie przepisów prawa (art. 6 K.p.a. i art. 7 Konstytucji) – 

nie wskazanie suwerenowi podstawy prawnej do sprawowania służby na stanowisku komornika sądowego bez 

posiadania mandatu społecznego przez osobę, która ją powołała i działanie w związku z powyższym na szkodę 

interesu publicznego i prywatnego,…. 

Działając na podstawie art. 4.1 i 4.2 Konstytucji RP oraz art. 1, art. 8.4 i art. 8.5 DZW z dn. 2 kwietnia 2015 r. 

(http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf) w zgodzie z prawem 

naturalnym, polską racją stanu i własnym sumieniem, zważywszy na fakt nielegalnego funkcjonowania wszystkich 

innych organów w państwie i w konsekwencji tragiczny stan naszej Ojczyzny: 

1. Skazuję Aleksandrę Rudzką Natanek na karę śmierci oraz całkowity przepadek mienia na rzecz Narodu 

Polskiego. 

2. Niniejszym składam wniosek do Zakonspirowanych Organów Zwierzchnika Władzy w RP o zweryfikowanie 

zasadności niniejszego wyroku oraz wydanie klauzuli wykonalności a także dopilnowanie wykonania wyroku 

po jej wydaniu.   

 

Tadeusz Cichocki – Konstytucyjny Zwierzchnik Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej 
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