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Piaseczno, dn. 25 października 2018 r. 

 

 

Ja, niżej podpisany Tadeusz Cichocki zamieszkały pod adresem: ul. Radosna 1; 05-500 Piaseczno; 

Tel./fax.: (22) 756-16-41; e-mail: tcichocki@tcichocki.pl; www.tcichocki.pl, działając w żywotnym 

interesie Rzeczypospolitej Polskiej i Polaków oraz 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) 

Podaję do powszechnej wiadomości, że: 

1. Nie uznać ważności wyborów samorządowych przeprowadzonych w Rzeczypospolitej 

Polskiej w październiku 2018 r.  

 

Uzasadnienie 

 

a. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 13.08.2018 r. (Dz. U. z dn. 14.08.2018 r. poz. 

1561) w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad 

dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast nie ma mocy 

prawnej ze względu na podpisanie go przez osobę nieuprawnioną w rozumieniu art. 4.2 Konstytucji - 

M. Morawieckiego nielegalnie pełniącego funkcje Prezesa Rady Ministrów – brak niepodważalnie 

udokumentowanego mandatu społecznego. 

 

b. Wybory przygotowane, przeprowadzone i nadzorowane były przez osoby nieuprawnione w 

rozumieniu art. 4.2 Konstytucji – powołane m.in. i przede wszystkim do Państwowej Komisji 

Wyborczej przez osobę/osoby nielegalnie pełniące funkcje Prezydenta RP – brak niepodważalnie 

udokumentowanych mandatów społecznych. 

 

c. Ważność wyborów i protesty wyborcze rozpatrywane będą przez osoby nieuprawnione w 

rozumieniu art. 4.2 Konstytucji - sędziów sądów powszechnych - powołanych przez osoby 

nielegalnie pełniące funkcje Prezydenta RP – brak niepodważalnie udokumentowanych mandatów 

społecznych. 

 

mailto:tcichocki@tcichocki.pl
http://www.tcichocki.pl/
http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf


 
 

Strona 2 z 3 
 

d. Wybory odbyły się na podstawie nielegalnego i sprzecznego z polską racją stanu oraz polskim 

interesem narodowym prawa wyborczego ustanowionego i nowelizowanego przez osoby 

nieuprawnione w rozumieniu art. 4.2 Konstytucji – nielegalnie pełniące funkcje przedstawicieli 

narodu w organach ustawodawczych - brak niepodważalnie udokumentowanych mandatów 

społecznych. 

 

Prawo to uniemożliwia niepodważalne udokumentowanie i sprawdzenie wiarygodności wyborów – 

zgodności ich oficjalnych wyników z okazaną w ich tracie wolą uprawnionych wyborców a co za 

tym idzie – skuteczne wniesienie protestu wyborczego. Uniemożliwia także skuteczną weryfikację 

frekwencji, uprawnień kandydatów i członków komisji wyborczych, cofnięcia mandatu społecznego 

oszustom w trakcie kadencji, …. 

 

e. Pomimo wezwań do dnia dzisiejszego żadna z osób odpowiedzialnych za zarządzenie, 

kompleksowe przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz ogłoszenie wyników 

i wydanie decyzji w sprawie ich ważności nie przedstawiła suwerenowi – Narodowi Polskiemu 

niepodważalnych dowodów na potwierdzenie: 

   

- Legalności swoich uprawnień – posiadania niepodważalnie udokumentowanych mandatów 

społecznych zgodnie z treścią art. 4.2 Konstytucji. 

- Legalności prawa na podstawie, którego przeprowadzono wybory samorządowe – ustanowienia 

go przez faktycznych przedstawicieli narodu w organach ustawodawczych posiadających 

niepodważalnie udokumentowane mandaty społeczne zgodnie z treścią art. 4.2 Konstytucji. 

Żaden z adresatów nie udzielił również żadnej odpowiedzi na pismo z dn. 07.09.2018 r. 

(http://www.tcichocki.pl/Kontrola%20legalno%C5%9Bci%20%20uprawnie%C5%84%20przedstawi

cieli%20organ%C3%B3w%20pa%C5%84stwa%20przez%20Zwierzchnika%20W%C5%82adzy%20

w%20RP%202018.09.07.pdf), mimo, że zostało skutecznie do nich dostarczone. 

f. W sytuacji, gdy zarówno Państwowa Komisja Wyborcza jak i sądy w żaden sposób nie 

wykazują Zwierzchnikowi Władzy w RP zgodności oficjalnych wyników wyborów, frekwencji, list 

poparcia kandydatów, …, z prawdą, to brak jest zarówno podstaw faktycznych jak i legalnych 

podstaw prawnych do uznania ważności takich wyborów.  

 

g. Zarządzanie, przeprowadzanie i stwierdzanie ważności wyborów przez nielegalnie 

funkcjonujące organa w sytuacji braku niepodważalnych dowodów na zgodność ich oficjalnych 

wyników, frekwencji, list poparcia kandydatów, … z prawdą, gdy istnieje szereg możliwości ich 

fałszowania a naród pozbawiony jest możliwości dostępu do szczegółowych informacji i ich 

weryfikowania wypełnia znamiona zbrodni kamuflowanego zamachu stanu na szkodę 

Rzeczypospolitej Polskiej i Polaków. 

- Art. 127. § 1 k.k. (Dz. U. 2018.0.1600 – Ustawa z dn. 06.06.1997 r.) - „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 

http://www.tcichocki.pl/Kontrola%20legalno%C5%9Bci%20%20uprawnie%C5%84%20przedstawicieli%20organ%C3%B3w%20pa%C5%84stwa%20przez%20Zwierzchnika%20W%C5%82adzy%20w%20RP%202018.09.07.pdf
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urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 

25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności”.  

- Art. 8 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP „Wypowiedzenie posłuszeństwa organom państwa” 

(http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf). 

Podejmowanie w porozumieniu z innymi osobami działalności zmierzającej bezpośrednio do 

wyłonienia/ustanowienia nielegalnej władzy (niezgodnej z treścią art. 4.2 Konstytucji RP - brak 

udokumentowanych mandatów społecznych) jest pozbawianiem Polski i Polaków niepodległości, 

czyli niezależności od formalnego wpływu osób nieuprawnionych. 

2. Nie uznawać ważności żadnych innych wyborów i referendów przeprowadzanych w 

Rzeczypospolitej Polskiej bez zagwarantowania przez ich organizatorów niezbędnego 

minimum wiarygodności ich wyników: 

a. Niepodważalnie udokumentowanej zgodności oficjalnych wyników z okazaną w ich trakcie 

wolą wyborców. 

b. Stałego dostępu do szczegółowych informacji i możliwości sprawdzenia poprawności 

zakwalifikowania oddanych głosów. 

3. Powołać do życia zespół przedstawicieli Zwierzchnika Władzy w RP w celu utworzenia 

nowej ordynacji wyborczej zgodnej z polską racją stanu i polskim interesem narodowym, 

przeprowadzenia konsultacji z suwerenem, wdrożenia przy kolejnych wyborach, …. 

Osoby, które chciałyby podjąć się odpowiedzialności przed Narodem Polskim, za jakość nowego 

prawa wyborczego i czują się na siłach, aby wnieść swój merytoryczny wkład proszone są o 

zgłaszanie swoich kandydatur korzystając z kontaktów przedstawionych na wstępie niniejszego 

dokumentu. 

4. Zobligować wszystkie organa w państwie do udzielania w/w zespołowi przedstawicieli 

suwerena wszelkiej pomocy, o jaką on wystąpi w zakresie niezbędnym do przygotowania i 

przeprowadzenia wiarygodnych i sprawdzalnych wyborów powszechnych. 

5. Zobligować Państwową Komisję Wyborczą do niezwłocznego opublikowania niniejszego 

dokumentu poprzez umieszczenie go na czas nieokreślony na swojej oficjalnej stronie 

internetowej.  

 

 

 

Tadeusz CICHOCKI 
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