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Piaseczno, dn. 29 października 2021 r.  

 

 

Zwierzchnik Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej  

Tadeusz Cichocki                                                                                                                                                           

Ul. Radosna 1, 05 - 500 Piaseczno                                                                                                                            

Tel./fax:      (22)   756-16-41                                                                                                                                         

tcichocki@tcichocki.pl;                                                                                                                              

www.tcichocki.pl;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

Nielegalnie Funkcjonujący Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie  

Pl. Bankowy 3/5;                 00-950 Warszawa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

wicewojewoda.standowicz@mazowieckie.pl;                                      

wicewojewoda.dabrowski@mazowieckie.pl;                                                 

dyrektorgeneralny@mazowieckie.pl;                                                                                         

wojewoda@mazowieckie.pl;                                                                                                                 

info@mazowieckie.pl;                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                           

Dot.: Nielegalne funkcjonowanie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (MUW). 

Odpowiedź na pismo (WK-III.142.4.474.2021.SK) z dn. 20.10.2021 r. odebrane w dn. 27.10.2021 r.

   

 

Działając w żywotnym interesie Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu suwerena – Narodu Polskiego – 

ostatecznego decydenta w sprawach państwa – zwierzchnika władzy ustawodawczej, wykonawczej i 

sądowniczej doręczam MUW odpis Postanowienia w imieniu Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej 

Polskiej z dn. 28 października 2021 r. wraz z uzasadnieniem.   
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Zwierzchnik Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej w składzie - Tadeusz Cichocki - przedstawiciel Narodu 

Polskiego po rozpoznaniu w dniu 28 października 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sposobu 

funkcjonowania MUW działając na podstawie prawa naturalnego, art. 1 i 3 Dekretu Zwierzchnika Władzy 

w RP (http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf - DZW) 

oraz tych przepisów nielegalnie ustanowionego „prawa” (przez osoby nieuprawnione – nieposiadające 

niepodważalnie udokumentowanych mandatów społecznych), które zgodne są z interesami Polaków - art. 

4.1 i 4.2 Konstytucji RP (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483) a także Proklamacji przejęcia bezpośredniego 

sprawowania władzy zwierzchniej w Rzeczypospolitej Polskiej przez naród 

(http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf - PPWB) 

oraz art. 2 (http://www.tcichocki.pl/Dekret%20Zwierzchnika%20W%C5%82adzy%20w%20RP%201-

2018%202018.10.25.pdf - DZW 1-2018)   

Kategorycznie zakazać wszystkim przedstawicielom MUW kontynuowania nielegalnie pełnionych 

dotychczas funkcji pod rygorem nieważności wszelkich jego decyzji oraz odpowiedzialności karnej przed 

organami Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej za świadome i uporczywe działanie na 

szkodę państwa i Narodu Polskiego (art. 127 k.k., art. 231 k.k., art. 8 DZW, …).

 

W piśmie z dn. 11 października 2021 r. http://www.tcichocki.pl/TC%20-%20NFMUW%202021.10.11.pdf 

suweren przedstawił MUW zarzuty nielegalnego funkcjonowania wszystkich jego przedstawicieli i 

związane z nimi żądania. W związku z treścią art. 4.1 i 4.2 Konstytucji oraz faktu bezpośredniego 

sprawowania władzy zwierzchniej przez naród MUW miał obowiązek prawny do bezwzględnego 

zastosowania się do decyzji Zwierzchnika Władzy w RP niezależnie od wszelkich okoliczności.  

 

MUW nie podważył przedstawionych mu zarzutów i nie wypełnił żadnego z żądań suwerena: 

 

- Nie wykazał legalności uprawnień i upoważnień swoich przedstawicieli. Nawet nie podjął takiej 

próby. 

 

- Mimo to nie zaprzestał procederu nielegalnego funkcjonowania, czego dowodem jest przedmiotowe 

pismo (WK-III.142.4.474.2021.SK). 

 

- Nie przedstawił również podstawy faktycznej ani prawnej nie wypełnienia żądań swojego 

najwyższej rangi zwierzchnika, mimo, że jest do tego zobligowany – art. 6 k.p.a. i art. 7 

Konstytucji.  

 

Niniejsze Postanowienie – decyzja podjęta w imieniu i w interesie Narodu Polskiego jest prawomocna, 

ostateczna i obowiązująca. Wchodzi w życie w dniu jej ogłoszenia - 02 listopada 2021 r. 

 

Zwierzchnik Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                            

Tadeusz Cichocki 

 

Do wiadomości: 

- Zwierzchnik Władzy Rzeczypospolitej Polskiej;                                                                                                                                                                                                                                                  

- Inne.                                                                                                                                                 
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