
Wolbrom, dn. 16 czerwca 2022 r.
Przedstawiciel Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej

Grzegorz. z rodu Piszczek.                                                                                                                                         
Os. B. Chrobrego 14/50; 32-340 Wolbrom
e-mail: grzepiszczek@wp.pl; grzegorzpiszczek87@wp.pl 

Nielegalnie Funkcjonująca Komenda Główna Policji – Zorganizowana Grupa Przestępcza

 ul. Puławska 148/150; 02-624 Warszawa
e-mail:kancelaria.gabinetkgp@policja.gov.pl; rzecznikkgp@policja.gov.pl;

informacjapubliczna.kgp@policja.gov.pl; skargi.kgp@policja.gov.pl;

Dot.: Nielegalne funkcjonowanie Policji. Pismo (Is-5266/1925/22/BP) z dn. 9 maja 2022 r. otrzymane listem 
poleconym za potwierdzeniem odbioru w dniu 31.05.2022 r.

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA W IMIENIU ZWIERZCHNIKA WŁADZY WDORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA W IMIENIU ZWIERZCHNIKA WŁADZY W
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJRZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Działając  w żywotnym interesie  Rzeczypospolitej  Polskiej  w imieniu suwerena – Narodu Polskiego – ostatecznego
decydenta w sprawach państwa – zwierzchnika władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej doręczam NFKGP -
ZGP odpis Postanowienia w imieniu Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 16 czerwca 2022 r. wraz z
uzasadnieniem.

ODPIS POSTANOWIENIA W IMIENIU ZWIERZCHNIKA WŁADZY W RZECZYPOSPOLITEJODPIS POSTANOWIENIA W IMIENIU ZWIERZCHNIKA WŁADZY W RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ OD, KTÓREGO NIE PRZYSŁUGUJE ZAŻALENIEPOLSKIEJ OD, KTÓREGO NIE PRZYSŁUGUJE ZAŻALENIE

Zwierzchnik Władzy w Rzeczypospolitej  Polskiej  w składzie  – Grzegorz.  z  rodu Piszczek.  -  przedstawiciel  Narodu
Polskiego po rozpoznaniu w dniu 16 czerwca 2022 r.  na posiedzeniu niejawnym sposobu funkcjonowania Komendy
Głównej Policji i jej przedstawicieli, działając na podstawie prawa naturalnego, art. 1 i 3 Dekretu Zwierzchnika Władzy
w  RP  (http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf –  DZW)  oraz  tych
przepisów  nielegalnie  ustanowionego  „prawa”  (przez  osoby  nieuprawnione  –  nieposiadające  niepodważalnie
udokumentowanych mandatów społecznych), które zgodne są z interesami Polaków - art. 4.1 i 4.2 Konstytucji RP (Dz. U.
1997  nr  78  poz.  483)  a  także  Proklamacji  przejęcia  bezpośredniego  sprawowania  władzy  zwierzchniej  w
Rzeczypospolitej  Polskiej  przez  naród
(http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf –  PPWB)  oraz  art.  2
(http://www.tcichocki.pl/Dekret%20Zwierzchnika%20W%C5%82adzy%20w%20RP%201-2018%202018.10.25.pdf –
DZW 1-2018)

POSTANAWIAPOSTANAWIA

A. Uznać pismo  (Is-5266/1925/22/BP) z dn.  9 maja  2022 r. za  nieważne z mocy prawa,  bo jest  wydane przez
nielegalnie funkcjonującą Komedę Główną Policji – Zorganizowaną Grupę Przestępczą – reprezentowaną przez
osobę nieuprawnioną do jej reprezentowania jak i nieposiadającą uprawnień do stosowania ustawy o policji. 
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Pismo  to  (Is-5266/1925/22/BP) z  niewyjaśnionych  powodów wysłane  zostało  do  niewłaściwego  adresata  –
Grzegorza Piszczek, jako osoby fizycznej zamiast do  Zwierzchnika Władzy w RP reprezentowanego w tym
przypadku przez Grzegorz. z rodu Piszczek.

B. Uznać pismo (Is-5266/1925/22/BP) z dn. 9 maja 2022 r. za dowód na:

• Kontynuowanie nielegalnego funkcjonowania KGP, bo reprezentowanej przez osoby nieuprawnione – powołane
przez inne osoby nieuprawnione.

• Łamanie przez przedstawicieli KGP przepisów obowiązującego prawa i ignorowanie żądań Zwierzchnika Władzy
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz działanie na szkodę państwa i Narodu Polskiego.

C. Uznać Jarosława Szymczyk za osobę nieuprawnioną do sprawowania funkcji Komendanta Głównego, Tomasza
Bukwa za osobę nieuprawnioną do sprawowania funkcji Naczelnika Wydziału Skarg i Wniosków Biura Kontroli
Komendy Głównej Policji.

D. Uznać  wszystkich  innych  przedstawicieli  KGP  za  osoby  nieuprawnione  lub  nielegalnie  upoważnione  do
sprawowania pełnionych dotychczas funkcji. 

E. Uznać „Policję” za zorganizowaną grupę przestępczą o charakterze zbrojnym działającą w porozumieniu z
innymi grupami przestępczymi na szkodę państwa i Narodu Polskiego.

F. Uznać  w  związku  z  powyższym  wszystkie  decyzje  wydane  przez  osoby  nieuprawnione  –  nielegalnie
funkcjonujących przedstawicieli KGP za nieważne z mocy prawa.

G. Kategorycznie  zakazać wymienionym powyżej  osobom (pkt.  C.  i  D.)  kontynuowania  pełnionych dotychczas
funkcji  pod  rygorem odpowiedzialności  karnej  przed  suwerenem za  działanie  na  szkodę  państwa  i  Narodu
Polskiego.

H. Ponownego  i  ostatecznego  wezwania  „Policji”  do  niezwłocznego  zaprzestania  procederu  nielegalnego
(niezgodnego z przepisami obowiązującego prawa i wolą suwerena) funkcjonowania.

I. Uznać,  każde,  niezwłoczne,  formalne  i  faktyczne,  odstąpienie  od  kontynuowania  nieuprawnionego
pełnienia  funkcji  i  wykonywania  obowiązków  na  podstawie  nielegalnych  upoważnień  we  wszystkich
organach państwa za uzasadnioną podstawę do nadzwyczajnego złagodzenia kary.

UZASADNIENIEUZASADNIENIE

1. W związku z treścią art. 4.1 i 4.2 Konstytucji oraz art. 3 DZW Komenda Główna Policji zobligowana była do
bezwzględnego wypełnienia żądań Zwierzchnika Władzy w RP przedstawionych w piśmie z dn. 26 kwietnia
2022 r.  (zarzut  nielegalnego funkcjonowania) niezależnie od wszelkich okoliczności w tym przepisów prawa
niższej rangi.

2. Komenda Główna Policji, nie wypełniła żądań swojego najwyższej rangi zwierzchnika łamiąc przez to przepisy
m.in. art. 4.1; 4.2 i 7 Konstytucji oraz art. 6 k.p.a., bo:

a. Nie przedstawiła niepodważalnie udokumentowanego wymaganego prawem (art. 4.2 Konstytucji, art.3  
DZW, …) mandatu społecznego Prezesa Rady Ministrów oraz ministra właściwego  do  spraw  
wewnętrznych.

b. Nie  wykazała  przez  to  legalności  uprawnień  wszystkich  komendantów  Policji  w  RP w  tym  Pana  
Jarosława  Szymczyk  pełniącego  funkcje  Komendanta  Głównego,  Tomasza  Bukwa  –  sygnatariusza  
pisma i wszystkich podległych im funkcjonariuszy.

c. Nie zaprzestała procederu nieuprawnionego funkcjonowania.

d. Nie  wskazała  podstawy  prawnej  i  faktycznej  nie  wypełnienia  żądań  Zwierzchnika  Władzy  w  RP  
sprawującego ją w sposób bezpośredni i zgodny z polską racją stanu oraz polskim interesem narodowym.

3. Nielegalne funkcjonowanie Policji polegające na reprezentowaniu jej i nadzorowaniu przez osoby nieuprawnione
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oraz pozbawianiu przez to Polaków niepodległości – niezależności od formalnego wpływu osób nieuprawnionych
wyczerpuje znamiona przestępstw (art. 227k.k., art. 127 k.k.,…).

W sytuacji  nielegalnego funkcjonowania prokuratury,  sądownictwa i wszystkich innych organów w państwie
(żaden nie wykazał suwerenowi legalności uprawnień swoich przedstawicieli) podlega ono na podstawie art. 4
Konstytucji i prawa naturalnego odpowiedzialności karnej przed Zwierzchnikiem Władzy w RP.

4. Przedstawione powyżej fakty uprawniają  Naród Polski - Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej
do:

a. Uznania  „Policji”  funkcjonującej  świadomie  na  bazie  nielegalnych  uprawnień  i  na  podstawie  
przepisów prawa przeznaczonych wyłącznie dla organów legalnych (reprezentowanych przez  osoby  
uprawnione – powołane i nadzorowane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa przez faktycznych 
przedstawicieli  narodu  posiadających  niepodważalnie  udokumentowane  mandaty  społeczne)  za  
zorganizowaną grupę przestępczą o charakterze zbrojnym działającą w porozumieniu z innymi grupami 
przestępczymi na szkodę państwa i Narodu Polskiego.

b. Ponownego  i  ostatecznego  wezwania  „Policji”  do  niezwłocznego  zaprzestania  procederu  
nielegalnego (niezgodnego z przepisami obowiązującego prawa i wolą suwerena) funkcjonowania.

c. Wyciągnięcia  stosownych  wniosków  i  podjęcia  wszelkich  działań,  jakie  uzna  za  konieczne  do  
obrony swoich niezbywalnych praw i Ojczyzny.

POUCZENIEPOUCZENIE

Odpowiedź na niniejsze pismo adresowana powinna być do Zwierzchnika Władzy w RP reprezentowanego przeze mnie.
Udzielić jej może wyłącznie osoba uprawniona do legalnego sprawowania funkcji KGP lub przez nią upoważniona w
ustawowym terminie i w trybie formalnym pod rygorem jej nieważności. Odpowiedź ta adresowana do osoby fizycznej
zamiast do przedstawiciela Zwierzchnika Władzy w RP sprawującego ją w sposób bezpośredni (art. 4 Konstytucji)
będzie nieważna z mocy prawa i 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. 

Grzegorz. z rodu Piszczek. ©

Przedstawiciel Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowienie dostępne publicznie:
https://www.zawodowy-polak.pl/GP-NFKGP_16.06.2022.pdf

Załączniki: 
• Tadeusz Cichocki - Zaangażowanie w fałszerstwa zwane wyborami – informacja (https://tcichocki.pl/W

%202022.06.14.pdf)
• Tadeusz Cichocki – OSTATECZNE WEZWANIE (https://tcichocki.pl/W%202022.06.14-2.pdf)
• Deklaracja Samostanowienia i Odpowiedzialności / Pełnomocnictwo: 

(https://www.zawodowy-polak.pl/GP-deklaracja_06.01.2022.pdf)

Do wiadomości:
- Zwierzchnik Władzy Rzeczypospolitej Polskiej;
- Inne ( firmy, instytucje...)
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