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Piaseczno, dn. 05 stycznia 2018 r.  

 

Tadeusz CICHOCKI   

Ul. Radosna 1                                                                                                                                                            

05-500 Piaseczno                                                                                                                                                   

www.tcichocki.pl                                                                                                                                          

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

E – mail: tcichocki@tcichocki.pl                                                                                                                   

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Ul. Jasna 2/4 

00-013 Warszawa                                                                                                                                               

Tel.: (22) 553-70-70                                                                                             

informacja@warszawa.wsa.gov.pl  

                                                                                                                                                                                                                                                          

Dot.: „Doręczenie odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu” - pismo z dn. 22.12.2017 r. 

(sygn. akt III SA/Wa 3909/17) otrzymane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w dn. 

03.01.2018 r. 

 

W związku z treścią w/w pisma działając w interesie społecznym Narodu Polskiego i Rzeczypospolitej 

Polskiej 

 

1. Informuję, że uiszczenie wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł (słownie: sto złotych) 

dokonane zostało przeze mnie w dn. 04.01.2018 r. przelewem elektronicznym na wskazany 

rachunek bankowy sądu (konto 96101010100078102231000000). 

 

2. Wzywam Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie do przedstawienia swojemu 

zwierzchnikowi – Narodowi Polskiemu dowodów, które potwierdziłyby w sposób niepodważalny, 

że:   

 

a. Wszyscy jego przedstawiciele powołani zostali na podstawie legalnego (ustanowionego przez 

osoby wyłonione w sposób niepodważalnie udokumentowany w zgodzie z prawdą - wolą 

uprawnionych wyborców i prawem - art. 4.2 Konstytucji RP i art. 3 Dekretu Zwierzchnika 

Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej) oraz powszechnie obowiązującego prawa (zgodnego z 

polską racją stanu/polskim interesem narodowym) przez osobę do tego uprawnioną – 

Prezydenta RP (zgodnie z niepodważalnie udokumentowaną wolą uprawnionych wyborców, 

art. 4.2 Konstytucji RP i art. 3 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP) a nie oszusta nielegalnie 

pełniącego jego obowiązki. 

http://www.tcichocki.pl/
mailto:tcichocki@tcichocki.pl
mailto:informacja@warszawa.wsa.gov.pl


Strona 2 z 3 
 

 

b. Działa na podstawie i w granicach prawa legalnego (ustanowionego/wydanego przez osoby 

wyłonione w sposób niepodważalnie udokumentowany w zgodzie z wolą uprawnionych 

wyborców, art. 4.2 Konstytucji RP i art. 3 Dekretu Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej 

Polskiej) oraz powszechnie obowiązującego - zgodnego z polską racją stanu/polskim 

interesem narodowym. 

 

Należy wykazać legalność wszystkich wskazywanych w przedmiotowej sprawie przepisów prawa 

m. in.: art. 220 § 1 i 3 ustawy z dn. 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady 

Ministrów z dn. 16.12.2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w 

postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193). 

 

W związku z faktem, że do chwili obecnej pomimo wielokrotnych wezwań żaden organ w państwie 

nigdy nie wywiązał się z obowiązku przedstawienia Zwierzchnikowi Władzy w RP dowodów na 

zgodność oficjalnych wyników wyborów powszechnych z prawdą - wolą wyborców i prawem – art. 

4.2 Konstytucji oraz art. 3 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

czasu przedstawienia suwerenowi - zwierzchnikowi władzy ustawodawczej, wykonawczej i 

sądowniczej dowodów, o których mowa powyżej brak jest legalnych podstaw prawnych do uznania 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za legalnie funkcjonujący organ wymiaru 

sprawiedliwości w RP. 

  Wszelkie wyroki, postanowienia, decyzje, nakazy, zarządzenia, … wydawane przez nielegalnie 

funkcjonujące organa wymiaru sprawiedliwości nie mają mocy prawnej są nielegalne - 

nieobowiązujące. 

 

3. W przypadku nie przedstawienia przez sąd dowodów, o których mowa powyżej kwota wpłaconego 

wpisu sądowego od skargi powiększona o wyznaczoną przeze mnie karę za 

nieuprawnione/bezprawne jej wymaganie (w wysokości dziesięciokrotności wpłaconej kwoty) oraz 

odsetki od przeterminowanych płatności podlegać będzie zwrotowi.  

 

Informuję ponadto i ostrzegam, że: 

Kontynuowanie ignorowania woli suwerena i wydanego przez niego prawa oraz 

siłowego/przymusowego wdrażania/egzekwowania wszelkich rozstrzygnięć, wyroków, decyzji, 

postanowień, zarządzeń, …, nielegalnie funkcjonujących sądów i wszelkich innych organów w 

państwie na podstawie nielegalnego prawa zmusi Naród Polski do podjęcia (art. 8 Dekretu 

Zwierzchnika Władzy w RP  

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

obrony koniecznej przed oszustami, uzurpatorami, złodziejami, …, działającymi na szkodę jego 

oraz Rzeczypospolitej Polskiej! Odpowiedzialność karną i moralną za ewentualny przelew krwi 

ponosić będą wyłącznie osoby nielegalnie pełniące swoje funkcje w organach władzy/administracji 

publicznej oraz ich mocodawcy i kolaboranci! 

 

Tadeusz Cichocki 

http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf
http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf
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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; kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl;                                                                                          

- Urząd  Marszałkowski Województwa Pomorskiego – info@pomorskie.eu; 

marszalek@pomorskie.eu; w.byczkowski@pomorskie.eu; k.trawicki@pomorskie.eu; 

r.swilski@pomorskie.eu; h.zych-cison@pomorskie.eu; prasa@pomorskie.eu; 

m.pisarewicz@pomorskie.eu; m.ledwon@pomorskie.eu; s.lewandowski@pomorskie.eu;                                                                                                                                       

- Pomorski Urząd Wojewódzki – zok@gdansk.uw.gov.pl; 

sekretariat.wojewody@gdansk.uw.gov.pl;                                                                                             

- Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim – starostwo@powiatstarogard.pl;                     

- Urząd  Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – urzad_marszalkowski@mazovia.pl; 

rzecznik@mazovia.pl; strona@mazovia.pl;                                                                                                                      

- Mazowiecki Urząd Wojewódzki - wojewoda@mazowieckie.pl; info@mazowieckie.pl; 

wicewojewoda.dabrowski@mazowieckie.pl; wicewojewoda.standowicz@mazowieckie.pl; 

dyrektorgeneralny@mazowieckie.pl;                                                                                                      

- Ministerstwo Energetyki - me@me.gov.pl;                                                                                   

- Ministerstwo Skarbu Państwa - minister@msp.gov.pl;                                                                   

- Urząd Regulacji Energetyki - ure@ure.gov.pl;                                                                                                                                                                       

- PGNiG - reklamacje.moog.gw@pgnig.pl; reklamacje.rm@pgnig.pl; cc.moog@pgnig.pl;                                                                                                                             

- PROSCAPE - netlook.pl - ksiegowosc@netlook.pl; info@netlook.pl;                                         

- Urząd Miasta i Gminy Piaseczno- urzad@piaseczno.eu; sekretariat@piaseczno.eu;                                                       

juszczyk@piaseczno.eu; michalak@piaseczno.eu; rada@piaseczno.eu;                                               

- Wójt Gminy Lubichowo- ug.lubichowo@wp.pl; 1zastepcawojtalubichowo@wp.pl; 

wojt.lubichowo.gst@gminypolskie.pl;                                                                                                    

- Mazowieckie Sieci Światłowodowe - biuro@listy.knc.pl;                                                            

- Trybunał Konstytucyjny - prasainfo@trybunal.gov.pl; maciej.graniecki@trybunal.gov.pl; 

jankiewicz@trybunal.gov.pl; prezydialny@trybunal.gov.pl; bobinski@trybunal.gov.pl; 

sokolewicz.hirszel@trybunal.gov.pl; woloszczak@trybunal.gov.pl; lesniak@trybunal.gov.pl; 

orzecznictwo@trybunal.gov.pl; szepietowska@trybunal.gov.pl; skarga@trybunal.gov.pl; 

wilinski@trybunal.gov.pl; dorota.hajduk@trybunal.gov.pl; budzilo@trybunal.gov.pl; 

bib@trybunal.gov.pl; wydawnictwa@trybunal.gov.pl; sipa@trybunal.gov.pl; 

kerner@trybunal.gov.pl; orlinski@trybunal.gov.pl;  cygon@trybunal.gov.pl;                                                                                                                           

- Sąd Najwyższy – ref.inf.publ@sn.pl;  biuro.prasowe@sn.pl; sn@sn.pl;                                       

- Naczelny Sąd Administracyjny – informacje@nsa.gov.pl; prezesnsa@nsa.gov.pl; 

izbafin@nsa.gov.pl; izbagosp@nsa.gov.pl; izbaadm@nsa.gov.pl; borzecznictwa@nsa.gov.pl; 

wpe@nsa.gov.pl; wag@nsa.gov.pl;                                                                                                         

- Trybunał Stanu - zojd@sn.pl;                                                                                                         

- Stowarzyszenie Sędziów Polskich - prezes@iustitia.pl; rzecznikiustitia@gmail.com;  

- Inne. 
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