Kawęczyn dnia 28 maj 2018 r
Krzysztof Chudek
Kawęczyn 27a
Do korespondencji Kawęczynek ul Prosta 122
05-520 Konstancin Jeziorna

Komenda główna policji
ul. Puławska 148/150, Warszawa
kancelaria.gabinetkgp@policja.gov.pl
rzecznikkgp@policja.gov.pl

i

Rzecznik Praw Człowieka (obywatelskich)
al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa
biurorzecznika@brpo.gov.pl; serwisprasowy@brpo.gov.pl

oraz
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5
biuroministra.BM@mswia.gov.p l

Dot.: Niedopełnienia obowiązków, przekroczenia uprawnień, zatajania informacji przed podwładnymi,
łamania roty ślubowania art.27 ustawy o policji oraz konstytucji i deklaracji praw człowieka. Ponadto:
mataczenia, łamania podstawowych praw człowieka, poświadczanie nieprawdy, kłamania oraz
wytwarzanie fałszywych papierów na szkodę p. Arety Jakubowicz i moją przez asp. sztab. Zbigniewa
Polaka pod rzekomym nadzorem insp. Tomasz Kubicki pełniącego obowiązki komendanta powiatowego
policji i mł.insp. Waldemar Popczyk p. o. zastępcy komendanta policji w Oleśnie, ul. Klonowa 1a. W/w
zignorowali pismo z dnia 9 listopada2017 dostępne publicznie (http://www.zawodowy-polak.pl/KPPOlesno.pdf) nie udzielili formalnej odpowiedzi.
Funkcjonariusz na służbie Narodowi Polskiemu który uprzednio nie przedstawi jednoznacznych
dowodów że formalnie nim jest, nie może być uznany za funkcjonariusza oraz stosować art. 226 KK.
Działając w imieniu Narodu Polskiego – Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art.
4.1 i 4.2 Konstytucji RP oraz Proklamacji przejęcia bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej w RP
przez naród (http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf)
Pod rygorem konsekwencji wynikających z treści art. 8 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP
(http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf) .
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Stwierdzam że :
W ocenie Zwierzchnika Władzy w RP oraz mojej żaden „Sąd” Rzeczypospolitej Polskiej nie jest w
rozumieniu art. 45.1 Konstytucji „właściwym, niezależnym, bezstronnym i niezawisłym sądem”, bo:
a. Nie są reprezentowane przez konstytucyjnych sędziów, lecz osoby nieuprawnione – powołane nie
przez konstytucyjnych Prezydentów RP, lecz osoby nieuprawnione – oszustów pełniących ich funkcje
nielegalnie bez okazania Zwierzchnikowi Władzy w RP mandatów społecznych.
b. Funkcjonują na podstawie i w granicach nielegalnego prawa – ustanowionego nie przez faktycznych
przedstawicieli narodu w organach ustawodawczych, lecz osoby nieuprawnione - oszustów pełniących
ich funkcje nielegalnie bez okazania Zwierzchnikowi Władzy w RP mandatów społecznych.
Każdy „Sąd” Rzeczypospolitej Polskiej jest jedynie nielegalnie funkcjonującą atrapą właściwego,
niezależnego, bezstronnego, niezawisłego, konstytucyjnego sądu.
Wszelkie wydawane „w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej” wyroki, nakazy, zakazy, postanowienia,
wezwania…, przez nielegalnie funkcjonujące atrapy sądów konstytucyjnych na podstawie nielegalnego
prawa nie mają żadnej mocy prawnej!

Informuję również, że:
„Funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na
szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” (art. 231 § 1.
K.K.). Z całą pewnością osoby pełniące funkcje Policjantów i przedstawicieli MSWiA bez
stosownych/legalnych uprawnień – przekraczają je. Z całą pewnością nie przedstawienie Zwierzchnikowi
Władzy w RP dowodów legalności uprawnień i prawa byłoby niedopełnieniem obowiązków Policji i
przedstawicieli MSWiA a kontynuowanie w tej sytuacji nieuprawnionego pełnienia funkcji działałoby na
szkodę interesu publicznego i prywatnego.
Kontynuowanie takiego funkcjonowania dowodziłoby świadomego i celowego:
•

Łamania legalnego, najwyższej rangi prawa wydanego przez Zwierzchnika Władzy w RP oraz art. 7
Konstytucji RP (nielegalnie ustanowionego, ale zgodnego z polską racją stanu/polskim interesem
narodowym i z tego powodu powszechnie obowiązującym do czasu zweryfikowania prawa przez
legalne organa).

•

Funkcjonowania na podstawie i w granicach „prawa” nielegalnego, (bo ustanowionego przez
oszustów podszywających się pod przedstawicieli narodu w organach ustawodawczych – niebędących
w stanie wykazania mandatów społecznych) 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).

•

Utrwalania nielegalnych organów w państwie i nielegalnego prawa - działania na szkodę
Rzeczypospolitej Polskiej i Polaków.
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Takie działania - nielegalne sprawowanie władzy/pełnienie funkcji, ignorowanie woli suwerena i wydanego
przez niego prawa oraz siłowe/przymusowe wdrażanie/egzekwowanie wszelkich rozstrzygnięć, wyroków,
decyzji, postanowień, zarządzeń, nakazów, poleceń, …, 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, nieuprawnionego zatrzymania i
przymusowego doprowadzania na badania psychiatryczne, …, jest pozbawianiem Polski i Polaków wolności i
niepodległości, czyli niezależności od formalnego wpływu innych, nieuprawnionych jednostek np.
politycznych, mafijnych, okupacyjnych, …. W takiej sytuacji każdy Polak zmuszany jest i ma prawo oraz
obowiązek (art.8 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP, art. 85.1, art. 4.1, art. 4.2 Konstytucji, …) także
moralny do podjęcia walki z nielegalną władzą/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!

Ponadto informuję że:

•

Każda organizacja hierarchiczna (rząd, sąd, policja...itd), jest częścią niemoralnego monumentalnego dzieła
filozoficznych elit, bowiem prawdziwa wolność, opiera się na dziele równości i samotnej wierze w myśl, słowo,
działanie, wychodzące z założenia boskości - tkwiącej w każdym z ludzi.

•

Wszyscy reprezentanci tzw „władzy wykonawczej” możecie być rytualną ofiarą, lub świadomym, broniącym
siebie bytem, wybór należy do każdego z osobna wymienionego z imienia i nazwiska, w wielu moich pismach,
pozostawianych bez odpowiedzi, przyznając się tym samym do współudziału w kłamstwie oraz zbrodni
przeciwko człowieczeństwu i moralności.

•

Kultura i prawo, zakazuje tzw. reprezentantom policji zabijania, ale nie zwracacie uwagi, że jesteście
narzędziem strony która wykorzystuje wojny, tortury, papierowe wyroki, leki, szpitale, bezrobocie, głód,
zbyt niskie płace, wysokie podatki, kredyty, kary... oraz wydane przez budynek sejm prawo używane do
zabijania Polaków każdego dnia w sposób pośredni, cywilizowany, bowiem cywilizacja, to wojna „władzy”
z plebsem - okupowanym Narodem Polskim. Kto nie pracuje, nie służy, nie płodzi i nie modli się do
władzy, ten umiera i ginie w odmętach osamotnienia oraz niezrozumienia …

•

Policjanci bezmyślnie wykonując złe nielegalne prawo, wyroki, postanowienia, polecenia, służą złu, kolaborując
ze złem, stają się narzędziem zła - sługami zła. Sprzedali duszę za papierową rzekomą wartość ukradzioną
podstępnie innym, wpisują się tym samym na listę szkodników przeciw prawu naturalnemu, niszcząc je
skutecznie nadużywając swoich nieuwierzytelnionych stanowisk!
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Jakich słów jeszcze mam użyć, aby człowieczeństwo się obudziło w reprezentantach organów teoretycznego
państwa, ponieważ dziś społeczeństwo którego częścią są nieuwierzytelnieni przedstawiciele, jest martwe,
użyteczne, zniewolone za życia we własnej Ojczyźnie?
PS. Obrażają się tylko leniwe mało inteligentne tuki, którym kultura, pomyliła się ze sprzedaną już
moralnością.

W/W pismo dostępne: http://www.zawodowy-polak.pl/KC-KGP_RPO_MSWiA-28.05.2018.pdf
Rozmowa tel. z nieuwierzytelnionymi funkcjonariuszami:
http://www.zawodowy-polak.eu/KPP-Olesno-18-Maj_2018.mp4
Pismo do KPP-Olesno z 28 maja 2018 http://www.zawodowy-polak.pl/KC-ASJ_KPP-Olesno-28.05.2018.pdf
W załączeniu:
–
Oświadczenie:
http://www.zawodowy-polak.pl/KC-Oswiadczenie-25.04.2018.pdf
–
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka :
http://www.zawodowy-polak.pl/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf

Krzysztof Chudek

Więcej informacji w temacie nielegalnego funkcjonowania organów w państwie i prawa:
- http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm,
- http://www.zawodowy-polak.pl/index.php?title=Wa%C5%BCne_pisma
- http://www.tcichocki.pl/TC%20-%20BBN%2019.09.2016%20(2).pdf,
- http://www.tcichocki.pl/20140813Suweren_zada_dowodow.pdf,
–

http://www.tcichocki.pl/201412_Suweren_ponownie_zada_dowodow.pdf,….

Do wiadomości: Tadeusz Cichocki tcichocki@tcichocki.pl www.tcichocki.pl
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–

Zwierzchnik władzy w RP (osoby fizyczne, media, przedsi ębiorstwa, inne);

–

Ruch Narodowy – biuro@ruchnarodowy.net; finanse@ruchnarodowy.net; media@ruchnarodowy.net; dolnoslaskie@ruchnarodowy.net;
kujawskopomorskie@ruchnarodowy.net; lubelskie@ruchnarodowy.net; sekretarz@ruchnarodowy.net; lubuskie@ruchnarodowy.net;
lodzkie@ruchnarodowy.net; malopolskie@ruchnarodowy.net; mazowieckie@ruchnarodowy.net, opolskie@ruchnarodowy.net,
podkarpackie@ruchnarodowy.net; pomorskie@ruchnarodowy.net; slaskie@ruchnarodowy.net; swietokrzyskie@ruchnarodowy.net;
warminskomazurskie@ruchnarodowy.net; wielkopolskie@ruchnarodowy.net;

–

Młodzież Wszechpolska - sekretariat@mw.org.pl; bartosz.berk@mw.org.pl; biuro.prasowe@mw.org.pl; wydzial.prawny@mw.org.pl;
redakcja@mw.org.pl; - Obóz Narodowo-Radykalny - tomaszkalinowski@onr.com.pl; rekrutacja@onr.com.pl; zagranica@onr.com.pl ;

–
–
–
–
–

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - listy@prezydent.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 ;
bip@mazovia.pl ; - Mazowiecki Urząd Wojewódzki - info@mazowieckie.pl; wicewojewoda.dabrowski@mazowieckie.pl;
wicewojewoda.standowicz@mazowieckie.pl; dyrektorgeneralny@mazowieckie.pl;

–
–

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

–
–

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

–

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 ;

–
–

Trybunał Stanu - zojd@sn.pl ; - Stowarzyszenie Sędziów Polskich - prezes@iustitia.pl ; rzecznikiustitia@gmail.com ; -

–

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - kontakt@kprm.gov.pl; sprm@kprm.gov.pl; bprm@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; kwp@podlaska.policja.gov.pl;
komendant.kmp@lomza.bk.policja.gov.pl; kmp@suwalki.bk.policja.gov.pl;
kpp@augustow.bk.policja.gov.pl;kpp@bielskpodl.bk.policja.gov.pl;komendant.kpp@grajewo.bk.policja.gov.pl;kpp@hajnowka.bk.policj
a.gov.pl;kpp@kolno.bk.policja.gov.pl;komendant.kpp@monki.bk.policja.gov.pl; kpp@siemiatycze.bk.policja.gov.pl;
komendant.kpp@sokolka.bk.policja.gov.pl; kpp@wysokie-maz.bk.policja.gov.pl; kpp@zambrow.bk.policja.gov.pl;
redakcja@policja.waw.pl; bip@kujawskopomorska.policja.gov.pl; salatka.agata@lubuska.policja.gov.pl; bip@policja.katowice.pl;
Artur.Bartkowiak@malopolska.policja.gov.pl; bip@lodzka.policja.gov.pl; redakcja_bip@warminsko-mazurska.policja.gov.pl;
sebastian.maj@opolska.policja.gov.pl; m.bloch@wielkopolska.policja.gov.pl; msiczek@mazowiecka.policja.gov.pl;
bip@podkarpacka.policja.gov.pl; admin@szczecin.kwp.gov.pl; krzysztof.morzynski@wr.policja.gov.pl;

Sejm RP – listy@sejm.gov.pl; - Szef Kancelarii Senatu – secretary.general@senat.gov.pl; - PGNiG - reklamacje.moog.gw@pgnig.pl;
reklamacje.rm@pgnig.pl ; cc.moog@pgnig.pl;
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - urzad@piaseczno.eu ; sekretariat@piaseczno.eu ; juszczyk@piaseczno.eu ; michalak@piaseczno.eu ;
rada@piaseczno.eu ;

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 ;
MSWiA - kancelaria.glowna@mswia.gov.pl ; sekretariat.daipm@mswia.gov.pl ; sekretariat.dap@mswia.gov.pl ;
sekretariat.dbi@mswia.gov.pl ; departament.budzetu@mswia.gov.pl ; sekretariat.dpgifm@mswia.gov.pl ;
dkin.sekretariat@mswia.gov.pl ; dks@mswia.gov.pl ; obywatelstwo@mswia.gov.pl ; dolizk@mswia.gov.pl ;
dpp.koordynacja@mswia.gov.pl ; dep.prawny@mswia.gov.pl ; sekretariat.dsm@mswia.gov.pl ; sekretariat.dso@mswia.gov.pl ;
sekretariat.dt@mswia.gov.pl ; sekretariat.dwrmnie@mswia.gov.pl ; dz@mswia.gov.pl ; waii@mswia.gov.pl ;
baf.sekretariat@mswia.gov.pl ; bksio.sekretariat@mswia.gov.pl ; biuroministra.BM@mswia.gov.pl ;
Inne.
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