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Oświęcim, dn. 28 października 2021 r.  

 

 

 

Zwierzchnik Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej  

Beata Jung                                                                                                                                               

Skr. Poczt. 115                                                                                                                                                     

32-600 Oświęcim                                                                                                                         

 

 

 

Nielegalnie Funkcjonujący Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie                                                                                                                                                                                    

Ul. Gabriela Piotra Boduena 3/5 ; 00-011 Warszawa;  

 

 Prezes NSA 

Marek Zirk-Sadowski 

prezesnsa@nsa.gov.pl 

Wiceprezes NSA-Izba Finansowa 

Jan Rudowski 

izbafin@nsa.gov.pl 

Izba Gospodarcza 

izbagosp@nsa.gov.pl 

Wiceprezes NSA-Izba Ogólnoadministracyjna 

Jacek Chlebny 

izbaadmin@nsa.gov.pl 

Biuro Orzecznictwa 

p.o Dyrektor 

Jerzy Siegień 

borzecznictwa@nsa.gov.pl 
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Wydział Prawa Europejskiego 

Naczelnik Wydziału 

Bartosz Wojciechowski 

wpe@nsa.gov.pl 

Wydział Informacji Sądowej 

Przewodniczący Wydziału Rzecznik Prasowy 

Sylwester Marciniak 

informacje@nsa.gov.pl 

 

                                                                                                                                                                       

 

 

 

Dot.: Nielegalnie funkcjonującego Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie. 

 

 

 

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA W IMIENIU ZWIERZCHNIKA WŁADZY W 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 
 
Działając w żywotnym interesie Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu suwerena – Narodu 

Polskiego – ostatecznego decydenta w sprawach państwa – zwierzchnika władzy 

ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej doręczamy Nielegalnie Funkcjonującemu Sądowi 

Najwyższemu w Warszawie (dalej – SN W) reprezentowanemu przez osoby nieuprawnione 

odpis postanowienia w imieniu Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 15 

czerwca 2021 r. wraz z uzasadnieniem. 

 

 
POSTANOWIENIE W IMIENIU ZWIERZCHNIKA WŁADZY W RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ OD, KTÓREGO NIE PRZYSŁUGUJE ZAŻALENIE 
 
Zwierzchnik Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej w składzie – Beata Jung - przedstawiciel 
Narodu Polskiego po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2021 r. na posiedzeniu niejawnym 

mailto:wpe@nsa.gov.pl
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legalności uprawnień przedstawicieli SN W działając na podstawie prawa naturalnego, art. 1 i 
3 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP (dalej – DZW 
http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf) a 
także 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 (dalej - PPWB 
http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf)  
  

 
POSTANAWIA 

 
A. W związku z niepodważonymi do chwili obecnej i powszechnie dostępnymi informacjami 

(np. na stronie internetowej http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm) na temat nielegalnie 
funkcjonujących wszystkich organów w Rzeczypospolitej Polskiej wezwać   Prezesa 
Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie na podstawie przepisów Ustawy o 
dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2020.0.2176 t. j.), DZW i PPWB oraz art. 4.1 i art. 
4.2 i art.61  Konstytucji pod rygorem nieważności z mocy prawa (art. 156 § 1 k.p.a., art. 
439 § 1 k.p.k., art. 379 k.p.c., art. 104 § 1 k.p.o.w., …) wszystkich jego działań i 
odpowiedzialności karnej przed suwerenem lub w przypadku przeprowadzenia w Polsce 
właściwych reform przez osoby uprawnione (!) – przed legalnymi sądami za popełnione 
przestępstwa m.in. przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej do wykazania legalności 
uprawnień osoby pełniącej obowiązki  Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w 
Warszawie ( NSA W). 

 
W tym celu należy przedstawić niepodważalnie udokumentowany mandat społeczny (art. 
4.2 Konstytucji, art. 3 DZW, …) Prezydenta, który powołał  Prezesa Naczelnego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie:  Dz.U.2021.0.137 -art.45§1, Prawo o ustroju sądów 
administracyjnych, co udowodni legalność funkcjonowania NSA W w Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

Stan prawny aktualny na dzień: 28.10.2021 
Dz.U.2021.0.137 t.j. - Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów 
administracyjnych 
Prawo o ustroju sądów administracyjnych 
Rozdział 3. Naczelny Sąd Administracyjny 
 i jego zastępców. 

 

B. W przypadku nie przedstawienia suwerenowi dowodów w sprawie legalności uprawnień  
Prezesa NSA W, o których mowa powyżej w terminie 14 dni od daty doręczenia 
podpisanego odpisu niniejszego pisma ( art. 13 Ustawy o dostępie do informacji 
publicznej) oficjalnie uznać NSA w Warszawie za nielegalnie funkcjonujący organ w RP 
ze wszystkimi tego faktu konsekwencjami: nieważności z mocy prawa wszystkich jego 
decyzji i działań, odpowiedzialności karnej jego przedstawicieli przed suwerenem lub w 
przypadku przeprowadzenia właściwych reform przez osoby uprawnione (!) – przed 
legalnymi sądami za wszelkie związane z tym faktem przestępstwa (m.in. przeciwko 
Rzeczypospolitej Polskiej), zaprzestaniem respektowania ustaw i innych aktów 
normatywnych oraz respektowania i uznawania i podporządkowywania się wyrokom 
Sądu Najwyższego i podległym mu wszystkim sądom w Polsce, które z tego faktu 
wywodzą swoją nielegalną działalność. 
 
 

 
 

http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf
http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf
http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm
https://lexlege.pl/prawo-o-ustroju-sadow-administracyjnych/
https://lexlege.pl/prawo-o-ustroju-sadow-administracyjnych/
https://lexlege.pl/prawo-o-ustroju-sadow-administracyjnych/
https://lexlege.pl/prawo-o-ustroju-sadow-administracyjnych/rozdzial-3-naczelny-sad-administracyjny/872/
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UZASADNIENIE 
 
 

1. Legalności/prawomocności, zgodności z polską racją stanu i polskim interesem 
narodowym, ostatecznego i powszechnie obowiązującego charakteru oraz najwyższej 
rangi prawnej (wyższej od Konstytucji RP) wydanych przez suwerena w/w DZW i PPWB 
do chwili obecnej nie podważono, co oznacza, że wywołują one skutki prawne. 

 
2. Nigdy nie wykazano suwerenowi legalności uprawnień reprezentantów organów w 

państwie i prawa na podstawie, którego działają. 
 

3. Zwierzchnik Władzy w RP działając od wielu lat na podstawie prawa naturalnego, art. 4.1 
i 4.2 Konstytucji oraz art. 4 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 
2019 r. poz. 1429 t.j.) wielokrotnie i bezskutecznie wzywał przedstawicieli różnych 
organów w państwie do wykazania mu legalności posiadanych rzekomo uprawnień i 
przepisów prawa na podstawie, którego działają. 
 
Suweren sprawujący w sposób bezpośredni władzę zwierzchnią w RP kategorycznie 

żądał, aby w celu niepodważalnego wykazania mandatów społecznych rzekomych 

przedstawicieli narodu w organach wybieralnych przedstawić mu dokumenty źródłowe na 

podstawie, których komisje wyborcze ustaliły wyniki właściwych wyborów, a sądy - 

stwierdziły ich ważność. 

 

Należało również i przede wszystkim wykazać mu autentyczność, wiarygodność, wartość 

dowodową tych dokumentów – ich zgodność z wolą uprawnionych wyborców okazaną w 

trakcie wyborów, art. 4.2 Konstytucji i art. 3 DZW. 

 
Żaden z tych organów/urzędów/instytucji, …, bez przedstawienia uzasadnienia 

faktycznego i prawnego nigdy nie udzielił w tej kwestii żadnej odpowiedzi mimo upływu 

wyznaczanych terminów i grożącej im odpowiedzialności karnej za nie udostępnienie 

informacji publicznej. 

Nie wykazały, więc one, że ich przedstawiciele posiadają zgodnie z treścią art. 4.2 
Konstytucji i art. 3 DZW niepodważalnie udokumentowane mandaty społeczne lub 
powołani zostali przez takie - uprawnione osoby.  
 
Wymagane prawem niepodważalnie udokumentowane mandaty społeczne wszystkich 
rzekomych przedstawicieli narodu w organach wybieralnych nie istnieją i nigdy nie 
istniały.  Państwowa Komisja Wyborcza, Sąd Najwyższy i nikt inny też ich nie posiada. 
 
Oznacza to, że we wszystkich organach w państwie (także i przede wszystkim w NSA W) 
pełnią funkcje osoby nieuprawnione w wyniku cyklicznie przeprowadzanych zamachów 
stanu – fałszerstw dla kamuflażu zwanych wyborami powszechnymi.    
 

4. Wszystkie decyzje, wyroki, nakazy, postanowienia, zarządzenia, wezwania, pouczenia, 

rygory, … nielegalnie funkcjonujących organów, urzędów i instytucji – reprezentowanych 

przez osoby nieuprawnione, więc i NSA W są nieważne z mocy prawa - art. 156 § 1 (7) 

k.p.a., art. 439 § 1 (1 i 2) k.p.k., art. 379 (4) k.p.c., art. 104 § 1 (1) k.p.o.w., ….   
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5. Działania NSA W reprezentowanego przez osoby nieuprawnione, bo powołane przez 

inne osoby nieuprawnione - nieposiadające niepodważalnie udokumentowanych 

mandatów społecznych wymaganych prawem (art. 4.2 Konstytucji, art. 3 DZW, …) są 

nieważne z mocy prawa - art. 156 § 1 (2) k.p.a., bo rażąco naruszają jego przepisy w tym 

najwyższej rangi - wydane przez Zwierzchnika Władzy w RP – art. 1 i 3 DZW oraz art. 2 

DZW 1-2018  

(http://www.tcichocki.pl/Dekret%20Zwierzchnika%20W%C5%82adzy%20w%20RP%20

1-2018%202018.10.25.pdf) a także art. 2, art. 4.1, art. 4.2, art. 7, art. 83 Konstytucji, art. 

4.1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej, ….    

 
6. Działania NSA W są nieważne z mocy prawa - art. 156 § 1 (6) k.p.a., bo wywołują czyny 

zagrożone karą: 
 

a. Przedstawiciele NSA W wbrew ciążącemu na nich obowiązkowi (art. 4.1 Ustawy o 
dostępie do informacji publicznej) nie udostępniając suwerenowi informacji 
(dowodów) w sprawie legalności posiadanych rzekomo uprawnień podlegają 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku - art. 23 
w/w ustawy.   

 
b. Przedstawiciele NSA W działając w sposób nieuprawniony, jako funkcjonariusze 

publiczni na szkodę interesu publicznego i prywatnego, podlegają karze 
pozbawienia wolności do lat 3 - art. 231 § 1. k.k.    

 

c. Przedstawiciele NSA W pozbawiając Polaków niepodległości - niezależności od 
formalnego wpływu osób nieuprawnionych działają na szkodę RP i podlegają karze 
pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia 
wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności. - art. 127 § 1 k.k.   

 

d. Przedstawiciele NSA W ignorując i łamiąc przepisy najwyższej rangi prawa 
wydanego przez suwerena oraz działając na szkodę RP podlegają wyrokom 
Trybunałów Ludowych (organom Zwierzchnika Władzy w RP) – art. 8 DZW, ….   

 
 
 
UWAGI: 

 
1. Niniejsze Postanowienie - decyzja w imieniu Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej 

Polskiej jest prawomocne, ostateczne i obowiązujące. 
 
2. Podstawą do skutecznego podważenia jego prawomocności, ostatecznego i 

obowiązującego charakteru mogą być wyłącznie:  
 

a.  Niepodważalne wykazanie suwerenowi legalności uprawnień wszystkich 
przedstawicieli NSA W oraz wszystkich innych organów w państwie (w 
szczególności w resorcie finansów) i/lub  

 
b.  Niepodważalne, formalne wykazanie suwerenowi sprzeczności jego treści z polską racją 

stanu i polskim interesem narodowym. 
 

http://www.tcichocki.pl/Dekret%20Zwierzchnika%20W%C5%82adzy%20w%20RP%201-2018%202018.10.25.pdf
http://www.tcichocki.pl/Dekret%20Zwierzchnika%20W%C5%82adzy%20w%20RP%201-2018%202018.10.25.pdf
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3. Nie istnieje obowiązek prawny respektowania nielegalnego prawa sprzecznego z 
interesem narodowym Polaków oraz wszelkiego rodzaju decyzji nielegalnych organów. 

 
4.      Wyroki zakonspirowanych Trybunałów Ludowych/Trybunałów Narodu Polskiego 

organów Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej nie są ograniczone 
przepisami prawa ustanowionego przez nielegalnie funkcjonujące organa państwa. 

 
5. W sytuacji, gdy wszystkie organa w państwie funkcjonują nielegalnie - osoby pełniące 
funkcje w sposób nieuprawniony, ich mocodawcy/sponsorzy oraz kolaboranci podlegają 
odpowiedzialności karnej przed Zwierzchnikiem Władzy w RP (art. 8 DZW oraz art. 4.1 i 4.2 
Konstytucji) lub w przypadku przeprowadzenia reformy państwa przez osoby do tego 
uprawnione (!) – przed legalnie funkcjonującymi sądami. 

 
6. Kontynuowanie nielegalnego funkcjonowania organów w państwie reprezentowanych 
przez osoby nieuprawnione – zorganizowanej grupy przestępczej – oszustów, hipokrytów, 
złodziei, … nieposiadających mandatów społecznych, przejmujących władzę w wyniku 
cyklicznie powtarzanych zamachów stanu – fałszerstw zwanych dla kamuflażu wyborami 
powszechnymi oraz podejmowanie i egzekwowanie nieważnych decyzji, sprzecznych z 
polską racją stanu i polskim interesem narodowym zmusza suwerena do podjęcia obrony 
koniecznej - wymierzania kar i wykonywania wyroków przez Zwierzchnika Władzy w RP. 
 
7.Każde kolejne działania, decyzje, pisma, wezwania, postanowienia, zarządzenia, wyroki …, 

NSA W niepoprzedzone niepodważalnymi dowodami legalności uprawnień jego 

przedstawicieli oraz wszystkich organów w państwie stanowić będą dowody (do dyspozycji 

Trybunałów Narodu Polskiego - art. 8 DZW, międzynarodowych organów wymiaru 

sprawiedliwości i światowej opinii publicznej) na świadomy współudział jego przedstawicieli 

(z innymi osobami nieuprawnionymi – innymi nielegalnie funkcjonującymi organami w 

państwie) w działaniach na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Pouczenie 

 

Odpowiedzi wraz z dokumentami  należy udzielić w  terminie do 22.11.2021,  listem 

poleconym za potwierdzeniem odbioru uwierzytelnionym oryginalnym, własnoręcznym 

podpisem legalnego Prezesa NSA lub osoby przez niego upoważnionej ( w tym przypadku 

należy dołączyć oryginał tego upoważnienia) pod rygorem jej nieważności. 

Odpowiedź adresowana powinna być nie do Beaty Jung, jako osoby fizycznej, lecz jako 

przedstawiciela Zwierzchnika Władzy w RP sprawującego ją w sposób bezpośredni (art.4 

Konstytucji) 

 

 

 
 

Beata Jung 
Zwierzchnik Władzy Rzeczypospolitej Polskiej 
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 Do wiadomości : 

-Zwierzchnik Władzy w RP (osoby fizyczne, organizacje społeczne, przedsiębiorstwa, media, 

inne); 

-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;prewencja.ksp@policja.waw.pl; 

mailto:listy@prezydent.pl
mailto:kontakt@kprm.gov.pl;sprm@kprm.gov.pl
mailto:kancelaria@mf.gov.pl
mailto:skargi@ms.gov.pl
mailto:biurorzecznika@brpo.gov.pl
mailto:kancelaria.gabinetkgp@policja.gov.pl;prewencja.ksp@policja.waw.pl

