Dekret
Wypowiedzenie Posłuszeństwa wszystkim „organom państwa”...
Wydany w imieniu suwerena, Narodu Polskiego jest Legalnym
Obowiązującym Prawem do czasu weryfikacji „ prawa ” …
Art. 1.
Dekret „Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom państwa” jest najwyższej rangi
aktem prawnym w Rzeczypospolitej Polskiej. Wyższej od Konstytucji RP, bo wydany został w
zgodzie z polską racją stanu i wolą suwerena - zwierzchnika wszelkiej władzy w Polsce –
także „przedstawicielskiej” władzy ustawodawczej, która ustanowiła ustawę zasadniczą.
Art. 2.
1. Dekret zwierzchnika władzy „Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom
państwa” wejdzie w życie w dn. 01.06.2015 r., jeżeli:
a.) Do dn. 30.04.2015 r. nie zostanie zrealizowana wola zwierzchnika władzy wyrażona w
„Proklamacji przejęcia władzy przez Naród Polski” (rozdz. III, str. od 14 do 18 z 19 http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf
z dn. 02 listopada 2014 r.) w sprawie aresztowania wskazanych osób.
b.) Wybory prezydenta RP wyznaczone na 10 maja 2015 r. odbędą się na dotychczasowych
zasadach – ogłaszanie ich, organizowanie, nadzorowanie, stwierdzanie ważności oraz
rozpatrywanie skarg realizowane będzie przez osoby nieuprawnione, na bazie nielegalnego i
unieważnionego przez suwerena prawa, umożliwiającego fałszerstwa, uniemożliwiającego
sprawdzenie przez wyborców czy oddane przez nich głosy zostały zakwalifikowane i policzone
zgodnie z ich wolą w celu ustalenia końcowego wyniku, uniemożliwiającego ich skuteczny nadzór i
obiektywne rozpatrywanie protestów, niegwarantującego udokumentowanej zgodności wyników z
wolą wyborców, uniemożliwiającego cofnięcie mandatu społecznego przed upływem kadencji
oszustom, ….
c.) Do dn. 31.05.2015 r. nie podadzą się do dymisji wszystkie wskazane do aresztowania osoby
wymienione w „Proklamacji”.
2. Wszystkie zapisy dekretu obowiązywać będą do odwołania – do czasu dobrowolnego
oddania władzy przez działających na szkodę Polaków oszustów i uzurpatorów – wrogów
Polski nielegalnie pełniących funkcje w organach państwa, samorządów terytorialnych,
ścigania i wymiaru sprawiedliwości, … lub odebrania im tej władzy przez suwerena..
Art. 3.
Nieważne wybory, nielegalne organa w państwie, ich decyzje, zobowiązania, prawo, wyroki,…
1. Zwierzchnik władzy w Rzeczypospolitej Polskiej nie uznaje ważności żadnych wyborów i
referendów, które:

a.) Były lub będą w przyszłości ogłaszane, organizowane i nadzorowane oraz uznawane za ważne
przez osoby nieuprawnione.
b.) Były lub będą w przyszłości realizowane na podstawie nielegalnego prawa.
c.) Uniemożliwiały lub uniemożliwiać będą w przyszłości wyborcom sprawdzenie czy oddane głosy
zostały poprawnie zaewidencjonowane i policzone.
d.) Nie gwarantują w sposób niepodważalnie udokumentowany zgodności oficjalnych wyników z
wyrażoną w ich trakcie wolą wyborców.
e.) Nie gwarantują wyborcom odwołania z pełnionych funkcji tych przedstawicieli w organach
państwa i samorządów terytorialnych, którzy utracą ich zaufanie przed upływem kadencji.
2. Zwierzchnik władzy w Rzeczypospolitej Polskiej nie uznaje legalności funkcji pełnionych w
przedstawicielskich organach państwa i samorządów terytorialnych w wyniku wyborów uznanych
przez niego za nieważne.
3. Zwierzchnik władzy w Rzeczypospolitej Polskiej nie uznaje legalności funkcji pełnionych w
sądach, policji, wojsku, PG, CBA, ABW, PKW i wszystkich innych urzędach/organach w wyniku
nominacji dokonywanych przez osoby nieuprawnione.
4. Zwierzchnik władzy w Rzeczypospolitej Polskiej nie uznaje legalności prawa ustanowionego przez
osoby, które sprawowały funkcje przedstawicielskie w sposób nielegalny i/lub stojącego w
sprzeczności z polską racją stanu – wolą zwierzchnika władzy.
Art. 4.
Degradacja dowódców, nakaz aresztowania przedłużony bezterminowo
1. Za zignorowanie woli zwierzchnika władzy w Rzeczypospolitej Polskiej – nie zrealizowanie
nakazu aresztowania wyrażonego w „Proklamacji przejęcia władzy przez Naród Polski”
http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf
rozdz. III, str. od 14 do 18 z 19) do czasu rozpatrzenia przez właściwe sądy oskarżeń o dokonanie
zdrady stanu suweren odwołuje z pełnionych funkcji i degraduje do odpowiednio najniższych stopni
służbowych:
a.) Byłego już Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Marka DZIAŁOSZYŃSKIEGO i jego
zastępców: nadinsp. Mirosława SCHOSSLERA, nadinsp. Wojciecha OLBRYSIA oraz nadinsp.
Krzysztofa GAJEWSKIEGO - obecnego Komendanta Głównego Policji.
b.) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego płk Dariusza ŁUCZAKA i jego zastępców: płk
Kazimierza MORDASZEWSKIEGO oraz ppłk Jacka GAWRYSZEWSKIEGO.
c.) Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generała Mieczysława GOCUŁA i jego zastępców:
gen. dyw. Anatola Jerzego WOJTANA oraz gen. bryg. Jana DZIEDZICA.
d.) Szefa Biura Ochrony Rządu gen. bryg. Krzysztofa KLIMKA oraz jego zastępców: płk Mirosława
DEPKO i ppłk Łukasza DEMEL.
2. Przedmiotowy, wystawiony przez zwierzchnika władzy nakaz aresztowania przedłużony zostaje
bezterminowo i skierowany jest bezpośrednio do wszystkich służb odpowiedzialnych za zapewnienie
bezpieczeństwa w Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 5.
Za nieustanne ignorowanie woli zwierzchnika władzy - ignorowanie wszystkich organów w państwie,
ich nielegalnych decyzji, postanowień, wyroków, prawa, … W celu wymuszenia ustąpienia z
zajmowanych urzędów/organów - oddania władzy przez osoby działające na szkodę
Rzeczypospolitej Polskiej i sprawujące ją w sposób nielegalny – niepotwierdzony dowodami na
zgodność z wolą wyborców, przejętą w wyniku fałszerstw - podstępnych zamachów stanu uprawnia
się wszystkich Polaków oraz wszystkie podmioty funkcjonujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

(przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, organizacje, biura, fundacje, …) do
ignorowania wszelkich ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, wyroków, decyzji, rozkazów, nakazów,
poleceń, wezwań, powołań do odbycia służby wojskowej, mandatów, postanowień, …, narzucanych
suwerenowi przez oszustów – uzurpatorów z organów państwa i samorządów terytorialnych oraz ich
marionetki (w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości, służbach mundurowych, PG, PKW,…).
Nie ulega wątpliwości, że wszelkie czynności związane z wykonywaniem władzy bez
udokumentowanej zgody suwerena są sprzeczne z racją stanu Rzeczypospolitej Polskiej!!!
Ignorujemy na przykład obowiązki: składania zeznań podatkowych oraz informacji do ZUS, GUS,
KRUS, rozliczania VAT, odprowadzania podatków i składek np. na ubezpieczenie społeczne,
uiszczania opłat i mandatów, ubiegania się o różne pozwolenia np. na broń, dokonywania opłat za
parkowanie pojazdów w miejscach ogólnodostępnych, stawiania się na wezwania organów
funkcjonujących w sposób nielegalny, wymiany dowodów osobistych, posyłania sześcioletnich dzieci
do szkoły, ….
Art. 6.
Bojkot podatków, opłat, mandatów, …, zamiast strajków generalnych, protestów, petycji…
1. Zwalnia się wszystkie podmioty funkcjonujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (osoby
fizyczne, przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, biura, fundacje, …) z obowiązku
odprowadzania różnego rodzaju danin, podatków, kar, mandatów, opłat, …, na rzecz wszelkich
organów państwa, samorządów terytorialnych, urzędów, instytucji, służb, … wszystkich szczebli.
2. Faktury za dostarczane towary i usługi należy wystawiać w dotychczasowej formie (z
wykazaniem podatku VAT).
3. Sprzedaż/zakup towarów i usług należy realizować wg ich wartości netto (bez rozliczania podatku
VAT).
4. Zobowiązuje się wszystkich pracodawców do powiększania wynagrodzeń osób zatrudnianych (na
ich wniosek) o:
a.) Równowartość kwot przekazywanych dotychczas na ich konta do Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych i/lub Otwartych Funduszy Emerytalnych, KRUS, ….
b.) Równowartość podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników przekazywanych
dotychczas na ich konta do urzędów skarbowych.
5. Wszelkie obciążenia odprowadzane dotychczas do budżetu państwa, samorządów lokalnych,
urzędów, organów, … (z wyjątkiem: składek do ZUS, OFE, KRUS, podatku dochodowego od
wynagrodzeń pracowniczych przekazanymi do dyspozycji pracowników i VAT - wykazywanym na
fakturach, ale nierozliczanym): podatek dochodowy, akcyzowy, od
nieruchomości, wpłaty na państwowe fundusze celowe, opłaty za korzystanie ze środowiska, emisję
CO2, dywidenda z zysku przekazywana na rzecz skarbu państwa, cła, podatek „Belki”, … pozostają
do dyspozycji dotychczasowych płatników.
Art. 7.

Powszechny dostęp do broni dla Polaków
1. Zawiesza się do czasu powołania legalnej władzy w Rzeczypospolitej Polskiej i przeprowadzenia
przez nią stosownych reform wszelkie obowiązujące do chwili obecnej regulacje prawne dotyczące
broni (ustawę o broni i amunicji z dn. 21 maja 1999 r. ze zm., rozporządzenie ministra spraw
wewnętrznych z dn. 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz
ewidencjonowania broni i amunicji,…).
2. Wprowadza się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powszechny i nieograniczony dostęp do
wszelkiego rodzaju broni i amunicji dla wszystkich pełnoletnich Polaków.
3. Uprawnia się wszystkich pełnoletnich Polaków do niekoncesjonowanego, swobodnego importu,
wytwarzania oraz obrotu wszelkiego rodzaju bronią i amunicją na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej.
4. Rekomenduje się zakup broni polskich producentów.
5. Uprawnia się wszystkich Polaków do użycia broni w celach obrony praw naturalnych
własnych, rodziny, rodaków, majątku własnego, lokalnego i narodowego oraz wolności i
suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 8.

Bezpośrednia obrona konieczna Narodu Polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej
W przypadku zajścia którejkolwiek z następujących okoliczności:
A. Po wejściu w życie niniejszego dekretu uzurpatorzy i/lub ich kolaboranci zaczną wprowadzać
jakiegokolwiek typu restrykcje, sankcje, wyroki, aresztowania, kary, zajęcia komornicze, …, w
stosunku do osób stosujących jego zapisy.
B. Pomimo wejścia w życie niniejszego dekretu uzurpatorzy i/lub ich kolaboranci nie podadzą się do
dymisji do dnia planowanych na jesień 2015 r. wyborów parlamentarnych.
C. Planowane na jesień b. r. wybory parlamentarne odbędą się na dotychczasowych, szkodliwych
dla Polaków zasadach (patrz Art. 2. pkt 1. b.).

Uprawnia się wszystkich pełnoletnich Polaków do:
1. Powoływania Zakonspirowanych Trybunałów Polskich (w składzie nie mniejszym niż trzy
osoby) i wydawania wyroków w imieniu zwierzchnika władzy Rzeczypospolitej Polskiej. 2.
Stosowania wobec wrogów Polski i ich kolaborantów wszelkich niezbędnych działań w celu
realizowania obrony koniecznej Ojczyzny i Narodu Polskiego – (patrz w szczególności pkt 4, 5, 6 i
7str. 3 i 4 w - http://www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf).
Uprawnia się również:
3. Zakonspirowane Trybunały Polskie do zaocznego uznawania wszystkich członków
partii/koalicji rządzących bez udokumentowanej zgody wyborców oraz innych osób działających na
szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i Polaków (niezależnie od pochodzenia, narodowości, funkcji, …)
za wrogów Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Zakonspirowane Trybunały Polskie do wydawania zaocznych wyroków śmierci na wrogów
Rzeczypospolitej Polskiej i ich kolaborantów w zgodzie z prawem naturalnym, polską racją stanu i
własnym sumieniem.
5. Oddziały Obrony Koniecznej Narodu Polskiego do wykonywania wyroków Zakonspirowanych
Trybunałów Polskich. W stosunku do wszystkich podmiotów, które nie zechcą podporządkować się
zapisom dekretu zwierzchnika władzy w RP (organa państwa, urzędy, banki, firmy, osoby fizyczne,
…) należy:
6. Bojkotować je (rezygnować ze współpracy/kontaktów).
7. Powiadamiać w każdy możliwy sposób opinię publiczną o prawdopodobieństwie popełnienia
przestępstwa przez podejrzanych o kolaborowanie z wrogami Narodu Polskiego i Rzeczypospolitej
Polskiej w celu dotarcia informacji do zakonspirowanych: Zakonspirowanych Trybunałów
Polskich i/lub Oddziałów Obrony Koniecznej Narodu Polskiego.
8. Osądzać (wydawać wyroki przez Zakonspirowane Trybunały Polskie). Wykonywać wyroki (!!!)
Zakonspirowanych Trybunałów Polskich (przez współpracujące z nimi zakonspirowane
Oddziały Obrony Koniecznej Narodu Polskiego - patrz w szczególności pkt 4, 5, 6 i 7 str. 3 i 4
dostępne na:
(http://www.tcichocki.pl/20130727_Do_Narodu_Polskiego_List_otwarty.pdf).
Tadeusz Cichocki

Polki i Polacy...!
Priorytetowe działania i ich kolejność…!
1. Odsuwamy uzurpatorów/oszustów/hipokrytów od władzy stosując wszystkie metody opisane w
Dekrecie nieśmiertelnej IDEI, następnie zwołujemy konwent Narodu Polskiego...
2. Uchwalamy jawną, sprawdzalną, odpowiedzialną , ORDYNACJĘ WYBORCZĄ gwarantującą
Narodowi Polskiemu (Polakom) wybranie Najważniejszej głowy państwa Polskiego oraz
natychmiastowe usuniecie ewentualnego oszusta...
3. Następnie weryfikujemy i ustalamy PRAWO przez Polaków dla Polaków …
BARDZO WAŻNE DOKUMENTY !
Źródło Dekretu z którym należy zapoznać się obowiązkowo jak i oryginał dokumentu
znajduje się: http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf
Odezwa do Narodu Polskiego !
http://www.tcichocki.pl/Odezwa%20do%20Narodu%20Polskiego%202017.05.24.pdf

Do „organów państwa”
http://www.tcichocki.pl/TC%20-%20Do%20wszystkich%20organ%C3%B3w%20%20RP.
%20List%20otwarty.%202017.04.16.pdf

Tadeusz Cichocki Live 9.12.2017 http://www.zawodowy-polak.pl/Live-T.Cichocki-9.12.2017.mp4
Tadeusz o policji instytucjach i kolaborantach http://www.zawodowy-polak.pl/Policja-T.Cichocki.mp4
Rafał Brzeski jak się organizować w konspiracji https://www.youtube.com/watch?v=1DC4ohipNkA&t
Tadeusz Cichocki szczerze o Polsce film http://www.zawodowy-polak.pl/TV/TC-o-Polsce.mp4
Krzysztof Chudek informacja o dekrecie http://www.zawodowy-polak.pl/Prawo-Wykowawcy.mp4

