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Nielegalnie funkcjonujący Prezydent
Rzeczpospolitej Polskiej

ANDRZEJ DUDA

Nielegalnie funkcjonujący
SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Działając w żywotnym interesie Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu suwerena –
Narodu Polskiego wypowiadam posłuszenstwo firmie symulującej organ
państwowy o nazwie Rzeczpospolita Polska III
WSKAZUJĘ, CO NASTĘPUJE:
W demokratycznym państwie prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej,
jakim rzekomo jest RP - art. 2 Konstytucji (zapis ten, choć- ustanowiony został nielegalnie – przez
osoby do tego nieuprawnione – niebędące w stanie wykazać mandatu społecznego, 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) jedynie legalne organa
władzy/administracji publicznej i na podstawie prawa legalnego oraz zgodnego z polską
racją stanu i polskim interesem narodowym uprawnione są do sprawowania władzy w
imieniu narodu: zarządzania, organizowania i nadzorowania oraz stwierdzania ważności
wyborów powszechnych oraz referendów, ustanawiania prawa i jego nowelizacji (z Konstytucją
włącznie), zapraszania obcych wojsk, ściągania podatków i zarządzania nimi, reformowania
sądownictwa, wydawania wyroków, orzeczeń, postanowień , nakazów, wezwań, upomnień , ….
Naród Polski - zwierzchnik władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej od wielu lat
bezskutecznie żąda przedstawienia dowodów w legalności wszystkich organów w państwie!
W związku z brakiem wspomnianych wyżej dowodów, na podstawie art. 4.1 i art. 4.2
Konstytucji (zapisy zgodne z prawem naturalnym oraz polską racją stanu/polskim interesem
narodowym) od dn. 02.11.2014 r. bezpośrednie sprawowanie władzy w Polsce przejął jej
zwierzchnik - suweren – Naród Polski – ostateczny decydent w sprawach państwa.
https://tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf
W konsekwencji przejęcia bezpośredniego sprawowania władzy przez naród oraz w związku z
kontynuowaniem procederu nielegalnego funkcjonowania organów w państwie w oparciu o
nielegalne i często sprzeczne z polskimi interesami prawo Zwierzchnik Władzy w RP zawiesił
wszelkie obowiązki względem nielegalnych organów w dn. 02.11.2014 r. na mocy treści
Proklamacji przejęcia władzy w RP przez Naród Polski i w dn. 02.04.2015 r. na mocy
Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP „Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom
państwa” - najwyższej rangi, legalnych, powszechnie obowiązujących - zgodnych z polską racją
stanu i polskim interesem narodowym zapisów prawa. Zawieszenie tych obowiązków ważne jest
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(http://www.tcicoocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_orgaom_panstwa.pdf)

Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do
czynienia tego, czego prawo (oczywiście legalne i zgodne z interesem narodowym Polaków) mu
nie nakazuje.” - art. 31.2 Konstytucji (zapis zgodny z prawem naturalnym, Deklaracją Praw
Człowieka – Rezolucją Organizacji Narodów Zjednoczonych 217 A (III) przyjętą i proklamowaną
10.12.1948 r., polską racją stanu/polskim interesem narodowym).
„Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku” (art. 23 Ustawy o
dostępie do informacji publicznej ustanowionej nielegalnie przez osoby do tego nieuprawnione,
ale zgodnej z polską racją stanu i polskim interesem narodowym i z tego powodu powszechnie
obowiązującej do czasu zweryfikowania prawa przez legalne organa władzy publicznej).
„Funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając
obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze
pozbawienia wólności do lat 3” (art. 231 § 1. K.k.). Z całą pewnością osoba pełniąca funkcję
Policjanta bez stosownych uprawnień – przekracza je. Z całą pewnością nie wykazanie
przedstawicielowi Zwierzchnika Władzy w RP dowodów legalności jego uprawnień i prawa na
podstawie i w granicach, którego działa jest niedopełnieniem jego obowiązków, a
kontynuowanie w tej sytuacji nieuprawnionego pełnienia obowiązku działa na szkodę interesu
publicznego i prywatnego.
W zawiązku z w/w faktami ŻĄÐĄM
Odpowiedzi na powyższe pytania w ciągu 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.
Przedstawienia suwerenowi - zwierzchnikowi władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej
– ostatecznemu decydentowi w państwie, dowodów które potwierdziłyby w sposób
niepodważalny, że wszyscy przedstawiciele organów państwowych oraz podległych im jednostek
administracyjnych, powołani/mianowani zostali na podstawie legalnego (ustanowionego 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 RP) oraz
powszechnie obowiązującego prawa (zgodnego z polską racją stanu/polskim interesem
narodowym) przez osoby do tego uprawnione (zgodnie z niepodważalnie
udokumentowaną wolą uprawnionych wyborców, art. 4.2 Konstytucji i art. 3 Dekretu Zwierzchnika
Władzy w RP) a nie oszustów bezprawnie pełniących ich funkcje. b. Funkcjonują na podstawie i
w granicach prawa legalnego (ustanowionego przez osoby wyłonione w spośród niepodważalnie
udokumentowany w zgodzie z wolą uprawnionych wyborców, art. 4.2 Konstytucji i art. 3 Dekretu
Zwierzchnika Władzy w RP) oraz powszechnie obowiązującego - zgodnego z polską racją
stanu/polskim interesem narodowym.
W przypadku nie przedstawienia dowodów, o których mowa powyżej, niezwłocznego
zaprzestania kontynuowania procederu nieuprawnionego i nielegalnego pełnienia swoich
funkcji, a przez to działania na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i Polaków pod rygorem
konsekwencji wynikających z treści art. 8 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP. Respektowana
jurysdykcja suwerennie wybrana przez zwierzchnika władzy.
Stwierdzam
Nie wyrażam zgody na bycie rządzonym niekonstytucyjnym rządem III RP oraz podległym mu
instytucjom które stanowią nielegalne prawo. Nieposłuszeństwo wchodzi w życie z chwilą
niepotwierdzenia dowodów legalności wszystkich organów państwowych oraz podległych im
jednostek administracyjnych.
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Kontynuowanie nielegalnego funkcjonowania będzie kolejnym ewidentnym dowodem na to, że
wszystkie organa w państwie przejęte zostały przez współpracujące ze sobą zorganizowane
grupy przestępcze
o
charakterze zbrojnym, a Polska utraciła niepodległość w wyniku
podstępnych zamachów stanu – fałszerstw wyników wyborów powszechnych i znajduje się pod
kamuflowaną okupacją realizowaną przez polskojęzyczną agenturę szubrawców, fałszerzy,
obłudników, złodziei, ….
Kontynuowanie przez wszystkie organa w państwie procederu sprawowania obowiązków bez
wykazania Zwierzchnikowi Władzy w Polsce legalności swoich uprawnień oraz prawa na
podstawie i w granicach, którego funkcjonują dowodzi świadomego i celowego
a) łamania legalnego, najwyższej rangi prawa wydanego przez Zwierzchnika Władzy w RP oraz
art. 7 Konstytucji RP (nielegalnie ustanowionego, ale zgodnego z polską racją stanu).
b) Funkcjonowania na podstawie i w granicach „prawa” nielegalnego, (bo ustanowionego przez
oszustów podszywających się pod przedstawicieli narodu w organach ustawodawczych) i
sprzecznego z polską racją stanu oraz polskim interesem narodowym, (bo oddającego np.
pieniądze podatników lub możliwości podejmowania kluczowych decyzji do dyspozycji osób
nieuprawnionych - oszustów podszywających się pod przedstawicieli narodu w organach
wykonawczych i sądowniczych).
c) Utrwalania nielegalnych organów w państwie i nielegalnego prawa oraz działania na szkodę
Rzeczypospolitej Polskiej i Polaków. Takie działania - nielegalne sprawowanie władzy i pełnienie
innych funkcji, ignorowanie woli suwerena i wydanego przez niego prawa oraz
siłowe/przymusowe wdrażanie/egzekwowanie wszelkich rozstrzygnięć, wyroków, decyzji,
postanowień, zarządzeń, poleceń, …, nielegalnie funkcjonujących wszelkich organów w państwie
na podstawie nielegalnego prawa wypełniają znamiona 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” .

Podejmowanie w porozumieniu z innymi osobami działalności zmierzającej bezpośrednio
do utrwalania nielegalnej władzy i nielegalnego prawa, nieuprawnionego rozporządzania
środkami finansowymi, nieuprawnionego podejmowania kluczowych decyzji i wydawania
wyroków, … jest pozbawianiem Polski i Polaków niepodległości, czyli niezależności od
formalnego wpływu innych, nie uprawnionych jednostek np. politycznych, mafijnych,
okupacyjnych, ….
W takiej sytuacji każdy Polak zmuszany jest i ma prawo oraz obowiązek także moralny (art.8
Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP, art. 85.1, art. 4.1, art. 4.2 Konstytucji, …) do podjęcia walki z
okupantem w celu odzyskania niepodległości Ojczyzny i należnych mu niezbywalnych praw.
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!
Do wiadomości:
Kancelaria Prezydenta R.P.
Kancelaria Sejmu R.P.
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