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Dot.: Nielegalne funkcjonujący ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH (ZDM) 

 

 

W nawiązaniu do WEZWANIE ZDM/GWI/IGM1836597/W/22 przesłane listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru w dniu 18 maja 2022r . przez nielegalnie pełniąca obowiązki inspektora Izabella 

Gmyrek oraz w związku z faktem braku wiarygodnych - posiadających wartość dowodową dokumentów 

źródłowych w procesach wyborczych stanowiących podstawę do ustalenia ich wyników bezwzględnie 

wymaganych przez Zwierzchnika Władzy w RP niezależnie od innych okoliczności (np. nielegalnie 

ustanowionych i sprzecznych z polską racją stanu przepisów prawa), bo ich brak: 

 

 - Uniemożliwia zweryfikowanie zgodności oficjalnych wyników wyborów z faktyczną wolą podmiotów 

czynnego prawa wyborczego.  

 

- Umożliwia jednocześnie dowolne i bezkarne, bo nieweryfikowalne fałszowanie faktycznych wyników 

przez PKW i inne komisje wyborcze na zlecenie ich sponsorów, mentorów, …:  

 

 

1. Zarzut:  

 

1.1 Nielegalne - niezgodne z treścią art. 11 Ustawy z dn. 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U.2021.0.1372 t.j.) i art. 10 Ustawy z dn. 05 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy 

(Dz.U.2020.0.1319 t.j.) oraz Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP (DZW1–2018 

http://www.tcichocki.pl/Dekret%20Zwierzchnika%20W%C5%82adzy%20w%20RP%201-

2018%202018.10.25.pdf) funkcjonowanie Rady m.st. Warszawy (RMSTW), bo realizowane przez 

osoby nieuprawnione – powołane przez inne osoby nieuprawnione – członków i sponsorów (?) 

Miejskiej Komisji Wyborczej w m.st. Warszawa zamiast przez mieszkańców miasta – podmioty 

czynnego prawa wyborczego.  

 

1.2 NPOIIG poprzez podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku – art. 227 k.k. 

 

1.3 NPOIIG poprzez nieuprawnione przetwarzanie danych osobowych podlega karze grzywny, 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 – art. 107 u.o.d.o. 
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1.4 NPOIIG poprzez tworzenie/wytwarzanie fałszywych dowodów i innych podstępnych zabiegów 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 – art. 235 k.k. 

 

1.5 Wezwanie sporządzone przez NPOIIG jest nie zgodne z treścią art. 247 § 1 pkt 3 o.p., art. 156 § 1 

pkt 2 w zw. z art. 107 §.1 pkt 8 k.p.a.  

 

 

2. Dotyczy:  

 

Wszystkich przedstawicieli ZDM, RMSTW i Urzędu m.st. Warszawy z Prezydentem na czele. 

 

 

3. Żądania Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej: 

 

Działając w interesie państwa i Narodu Polskiego w imieniu suwerena sprawującego w sposób 

bezpośredni władzę zwierzchnią w RP na podstawie prawa naturalnego i art. 4 Konstytucji 

(http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf - 

PPWB) kategorycznie żądam:  

 

3.1 Wykazania na podstawie art. 4 i art. 13 Ustawy o dostępie do informacji publicznej 

(Dz.U.2020.0.2176 t.j.) w związku z treścią art.: 4.1, 4.2 i art. 61 Konstytucji, art. 3 DZW 

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

art. 11 Ustawy o samorządzie gminnym i art. 10 Ustawy Kodeks wyborczy legalności uprawnień 

członków RMSTW oraz Prezydenta m. st. Warszawa poprzez przedstawienie niepodważalnych 

dowodów na zgodność treści Protokołów Miejskiej Komisji Wyborczej w m.st. Warszawa z dn. 

22.10.2018 r. (https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/146501#results_vote_council) z faktami 

– wolą uprawnionych wyborców - podmiotów czynnego prawa wyborczego pod rygorem ich 

nieważności z mocy prawa. 

 

3.2 Wykazania na podstawie art. 4 i art. 13 Ustawy o dostępie do informacji publicznej 

(Dz.U.2020.0.2176 t.j.) w związku z treścią art.: 4.1, 4.2 i art. 61 Konstytucji, art. 3 DZW 

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

art. 11 Ustawy o samorządzie gminnym i art. 10 Ustawy Kodeks wyborczy legalności uprawnień 

członków RMSTW, która podjęła uchwałę Nr XLV/259/93 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 kwietnia 

1993 r. w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Miejskich w związku z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) poprzez przedstawienie 

niepodważalnych dowodów na zgodność treści Protokołów Miejskiej Komisji Wyborczej w mieście 

stołecznym Warszawa z dn. 27.05.1990 z faktami – wolą uprawnionych wyborców - podmiotów 

czynnego prawa wyborczego pod rygorem ich nieważności z mocy prawa. 

 

3.3 Przedstawić suwerenowi (w związku z treścią art. 4.2 Konstytucji i art. 3 DZW) niepodważalnie 

udokumentowany mandat społeczny osoby, która pełniąc obowiązki Prezesa Rady Ministrów 

zarządziła (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia 

wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz 

wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Dz. U z 14 sierpnia 2018 roku poz. 1561 

zarządził datę wyborów dnia 21 października 2018.) wybory. 
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3.4 W przypadku nie wykazania w ustawowym terminie legalności uprawnień, o których mowa powyżej 

- niezwłocznego zaprzestania procederu nielegalnego funkcjonowania ZDM, RMSTW oraz Urzędu 

Miejskiego i nieuprawnionego odwoływania się do przepisów prawa przeznaczonego wyłącznie dla 

organów legalnych – reprezentowanych i nadzorowanych przez osoby uprawnione. 

 

3.5 W przypadku nie wykazania legalności uprawnień i nie zaprzestania nielegalnego funkcjonowania – 

wskazania (w związku z treścią art. 6 k.p.a. i art. 7 Konstytucji) podstawy prawnej i faktycznej nie 

zastosowania się do przedstawionych powyżej żądań suwerena bezpośrednio sprawującego władzę 

zwierzchnią w RP w zgodzie z polską racją stanu i polskim interesem narodowym pod rygorem 

nieważności z mocy prawa wszelkich ich decyzji i odpowiedzialności karnej ich przedstawicieli 

przed organami Zwierzchnika Władzy w RP za działanie na szkodę państwa i Narodu Polskiego – 

art. 8 DZW w związku z art. 127§ k.k. 

 

 

Informuję ponadto, że do chwili obecnej nie podważono prawomocnego, ostatecznego i obowiązującego 

charakteru w/w PPWB, DZW i DZW 1- 2018 co oznacza, że wywołują one skutki prawne 

 

 

4. Pouczenie.  

 

Odpowiedź na niniejsze pismo udzielić może wyłącznie osoba uprawniona do legalnego 

reprezentowania ZDM, RMSTW i/lub Urząd m.st. Warszawa w ustawowym terminie i w trybie 

formalnym z własnoręcznym czytelnym podpisem pod rygorem jej nieważności. Odpowiedź 

przedstawiciela ZDM, RMSTW i/lub Urząd m.st. Warszawa adresowana do osoby fizycznej zamiast 

do człowieka przedstawiciela Zwierzchnika Władzy w RP sprawującego ją w sposób bezpośredni 

(art. 4 Konstytucji) pozostawiona zostanie w aktach sprawy bez udzielania odpowiedzi, jako dowód 

w sprawie nielegalnego i sprzecznego z przepisami prawa oraz interesem narodowym Polaków 

funkcjonowania organów w państwie. 

 

 

 

Zwierzchnik Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej 

/-/ 

Emil. z rodu Pawlina.© 

 

 

 

 

Pismo dostępne publicznie: https://www.zawodowy-polak.pl/EP-NFZDM_23.05.2022.pdf 

 

 

Załączniki: 

Deklaracja Samostanowienia i odpowiedzialności, Pełnomocnictwo: https://www.zawodowy-polak.pl/EP-

Deklaracja_31.12.2021.pdf 

Tadeusz Cichocki - Zaangażowanie w fałszerstwa zwane wyborami – informacja 

(https://tcichocki.pl/TCZWRP%202022.03.22.pdf) 
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Strona 4 z 4 

 

Proklamacja Przejęcia Władzy Przez Naród Polski z dn. 02 listopada 2014 r. 

(https://tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia...) 

Dekret Zwierzchnika Władzy z dn. 02 kwietnia 2015 r. 

(https://tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa...) 

Dekret Zwierzchnika Władzy z dn. 25 października 2018 r. 

(https://tcichocki.pl/Dekret%20Zwierzchnika%20Władzy%20w%20RP%201-2018%202018.10.25.pdf) 

 

 

Do wiadomości: 

- Zwierzchnik Władzy Rzeczypospolitej Polskiej 

- Inne (firmy, instytucje,...) 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Ftcichocki.pl%2F20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf%3Ffbclid%3DIwAR25neVrUzf5bci_jZdiox_MBxVU-LCxj0j_YpnnEvJP10bfeLs7vJ0sNkM&h=AT0kRb2h6ttoiBU5MZTB0ZZTScTcAwm5mk3SElH7Ib0qhErm1sTrx2ENcFL8xHZ-HH8IBOlotW6kqNR9oAEZnngBqqY4FpySS8bN6rcqZwJxrPtsB2YGCxmnW0C_EzxFLCU&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3b1hvFIkAF8uaeGKfAdNZD5d0bP9vsdUgLpsoJCE6Z8FT1g_Y3FuG_n2rTp5hK1tF9jdK0NqROJ7XGUNb0nFcsudv2J-YT06VOLL_kHWE8KUotuQBk0UXbDyAzyr8_wwZodFQI5R-d5fwj7C-K8LwysQ
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