Piaseczno, dn. 16 kwietnia 2017 r.

List otwarty

W związku z kontynuowaniem nielegalnego i niezgodnego z polską racją stanu, polskim
interesem narodowym funkcjonowania wszystkich organów w państwie działając na podstawie
art. 8 Dekretu Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej „Wypowiedzenie
posłuszeństwa wszystkim organom państwa” z dnia 2 kwietnia 2015 r.
(http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf).

Wskazuję, co następuje:

Zgodnie z prawem naturalnym, art. 4.1 i art. 4.2 Konstytucji RP od dn. 02.11.2014 r. władzę w
Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje bezpośrednio jej zwierzchnik - suweren – Naród Polski
(http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf).
Ze względu na fakt nie przedstawienia suwerenowi – zwierzchnikowi władzy ustawodawczej,
wykonawczej i sądowniczej – ostatecznemu decydentowi w państwie dowodów, które
potwierdziłyby w sposób niepodważalny, że:
a.
Wszelkie organa w RP powołane zostały na podstawie legalnego i zgodnego z polską
racją stanu, polskim interesem narodowym prawa oraz reprezentowane są przez osoby do tego
uprawnione powołane w zgodzie z wolą uprawnionych wyborców, art. 4.2 Konstytucji RP i art.
3 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP.
(http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf).
b.
Wszelkie organa w RP działają na podstawie i w granicach legalnego oraz zgodnego z
polską racją stanu, polskim interesem narodowym prawa (ustanowionego przez osoby
uprawnione – wyłonione w zgodzie z wolą uprawnionych wyborców, art. 4.2 Konstytucji RP i
art. 3 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP).
Brak jest legalnych podstaw prawnych do uznania ich za legalnie funkcjonujące organa w
Rzeczypospolitej Polskiej.
Wszelkie decyzje podejmowane przez nielegalnie funkcjonujące organa nie mają żadnej mocy
prawnej, są nielegalne - nieobowiązujące. Nielegalne funkcjonowanie organów działa na
szkodę Polski i Polaków.
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Ponownie wzywam, więc do
Niezwłocznego, lecz nie później niż do dn. 31.05.2017 r. odstąpienia od procederu
nielegalnego sprawowania władzy/pełnienia funkcji we wszystkich organach w państwie
zgodnie z treścią Ultimatum Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 13
listopada 2015 r.
(http://www.tcichocki.pl/20151113_ULTIMATUM_Zwierzchnika_Wladzy_w_RP.pdf).
Uzasadnienie: http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm.

Informuję ponadto, że:
Zarówno nielegalne sprawowanie władzy/organów administracji publicznej jak i
kolaborowanie z nią wypełniają znamiona przestępstwa/zbrodni – zamachu stanu na szkodę
Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego – art. 127 § 1 Kodeksu karnego: „Kto, mając na
celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą
konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi
osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze
pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo
karze dożywotniego pozbawienia wolności”. Zapis ten, choć ustanowiony nielegalnie to
zgodny jest z polską racją stanu/polskim interesem narodowym i z tego powodu – powszechnie
obowiązujący do czasu zweryfikowania prawa przez legalne organa władzy w RP.
Podejmowanie w porozumieniu z innymi osobami działalności zmierzającej bezpośrednio do
utrwalania nielegalnej władzy i nielegalnego prawa, nieuprawnionego rozporządzania środkami
finansowymi, … jest pozbawianiem Polski i Polaków niepodległości, czyli niezależności od
formalnego wpływu innych, nieuprawnionych jednostek np. politycznych.

Tadeusz CICHOCKI
www.tcichocki.pl
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