
Wolbrom, dn. 15 maja 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 Funkcjonujący Sąd Rejonowy w Jędrzejowie (NFSRJ)
 ul. 11 Listopada 74; 38-300 Jędrzejów

E-mail: boi@jedrzejow.sr.gov.pl ;karny@jedrzejow.sr.gov.pl;
administracja@jedrzejow.sr.gov.pl; dyrektor@jedrzejow.sr.gov.pl;

 
Dot.: Pisma „PONAGLENIE PRZED EGZEKUCJĄ” (Sygn. akt II K 682/18) z dnia 13 kwietnia 2022 r. otrzymany 

listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w dniu 04.05.2022 r.

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA W IMIENIU ZWIERZCHNIKA WŁADZY W
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Działając  w  żywotnym  interesie  Rzeczypospolitej  Polskiej  w  imieniu  suwerena  –  Narodu  Polskiego  i  swoim,
ostatecznego  decydenta  w  sprawach  państwa  –  zwierzchnika  władzy  ustawodawczej,  wykonawczej  i  sądowniczej
doręczam  nielegalnie  funkcjonującemu  Sądowi  Rejonowemu  w  Jędrzejowie  (dalej  –  NFSRJ)  odpis  postanowienia
Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 15 maja 2022 r. wraz z uzasadnieniem.

   POSTANOWIENIE W IMIENIU ZWIERZCHNIKA WŁADZY W RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ OD, KTÓREGO NIE PRZYSŁUGUJE ZAŻALENIE

Zwierzchnik Władzy w Rzeczypospolitej  Polskiej  w składzie  – Grzegorz.  z rodu Piszczek.  -  przedstawiciel  Narodu
Polskiego po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2022 r. na posiedzeniu niejawnym przedmiotowego pisma „PONAGLENIE
PRZED EGZEKUCJĄ” (Sygn. akt II K 682/18) z dnia 13 kwietnia 2022 r. działając na podstawie prawa naturalnego, art.
1  i  3  Dekretu  Zwierzchnika  Władzy  w  RP  (dalej  –  DZW
http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf) a także
 art. 4.1 i 4.2 Konstytucji RP (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483) oraz Proklamacji przejęcia bezpośredniego sprawowania
władzyzwierzchniej  w  Polsce  przez  naród  (dalej  –  PPWB
http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf)
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POSTANAWIA

 A. Uznać  treść  przedmiotowego  pisma  NFSRJ  bez  własnoręcznego  podpisu  autora  „PONAGLENIE  PRZED
EGZEKUCJĄ” (Sygn. akt II K 682/18) z dnia 13 kwietnia 2022 r.,oraz prowadzone przez niego czynności i
wszelkie działania, jakie podejmie za nieważne z mocy prawa - niewywołujące żadnych skutków prawnych, bo
wydane przez osobę nieuprawnioną – nieposiadająca wymaganego  prawem niepodważalnie  udokumentowanego
mandatu  społecznego  uprawniającego  do  sprawowania  urzędu Prezydenta RP.

 B. Nakazać przedstawicielom NFSRJ pod rygorem odpowiedzialności karnej przed suwerenem lub w przypadku
przeprowadzenia w państwie właściwych reform przez osoby uprawnione (!) - przed legalnymi sądami:

C1. Niezwłoczne i dobrowolne zaprzestanie procederu nielegalnego funkcjonowania - działania na szkodę moją,
rdzennych Polek, Polaków i Polski lub

C2. Niezwłoczne wykazanie suwerenowi na podstawie art. 4.1 (1) Ustawy o dostępie do informacji publicznej w
związku z treścią art.  4.1 i  4.2 Konstytucji  RP oraz art.  3 DZW a także PPWB legalności ich uprawnień w
szczególności sygnatariusza przedmiotowego pisma do sprawowania urzędu na stanowisku sędziowskim – faktu
posiadania  niepodważalnie  udokumentowanego  mandatu  społecznego  przez  Prezydenta  RP,  który  dokonał
jej/jego  powołania  na  podstawie  art.  55  ustawy z  dn.  27.07.2001  r.  Prawo o  ustroju  sądów powszechnych
(Dz.U.2020.0.2072t.j.) i art 179 Konstytucji.

 C. Poinformować,  że  każde  kolejne  pismo  bez  wykazania  uprawnień  do  przetwarzania  danych  osobowych  i
zajmowanych  stanowisk  będzie  uznane  jako  dowód  w  cywilnym  procesie  odszkodowawczym  zgodnie  z
taryfikatorem  zawartym  w   Deklaracji  Samostanowienia  i  Odpowiedzialności  wraz  z  Pełnomocnictwem
(https://www.zawodowy-polak.pl/GP-deklaracja_06.01.2022.pdf), przed legalnie funkcjonującymi sądami.

 D. Nielegalne funkcjonowanie „sądu” w tym pisanie, powoływanie się na ustawy, wysyłanie pism i przetwarzanie
danych osobowych przez osoby nieuprawnione, bo powołane przez inne osoby nieuprawnione – nieposiadające
niepodważalnie  udokumentowanych  mandatów  społecznych  wymaganych  prawem  i  wolą  suwerena  -
zwierzchnika władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej wypełnia znamiona wielu przestępstw w tym
na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedstawiciele  wszystkich  nielegalnie  funkcjonujących  organów  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  w  tym
„sędziowie” i „komornicy sądowi” podlegają odpowiedzialności karnej przed bezpośrednio sprawującym władzę
zwierzchnią  w  RP  suwerenem  (art.  4.1  i  4.2  Konstytucji,
http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf)  lub  w  przypadku
przeprowadzenia w państwie właściwych reform przez osoby uprawnione (!) – przed legalnymi sądami.

 E. W nadesłanym piśmie brak jest podpisów, brak nazwisk i imion współwinnych „Na zarządzenie Sędziego. Anna
Bitnerowska”.

Jakiego  „sędziego”?  Kto  to  jest  Anna  Bitnerowska?  -  Jaką  pełni  funkcję?  Czy  posiada  uprawnienia  do
zajmowanego stanowiska i przetwarzania danych osobowych? Czy anonimowy sędzia jest legalnym sędzią czy
zwykłym oszustem w przebraniu bez uprawnień? Kto ponosi odpowiedzialność za ten proceder? W piśmie brak
jest  własnoręcznych podpisów legalnie  powołanego sędziego lub  osoby przez  niego upoważnionej  (  w tym
wypadku należało dołączyć oryginał tego upoważnienia).

 F. Kolejne  działania  nielegalnie  funkcjonujących  organów  w  państwie  (w  tym  NFSRJ)  niepoprzedzone
niepodważalnymi  dowodami  legalności  uprawnień  ich  przedstawicieli  będą  dowodami  (do  dyspozycji
zakonspirowanych  Trybunałów  Narodu  Polskiego  -  art.  8  DZW,  międzynarodowych  organów  wymiaru
sprawiedliwości i światowej opinii publicznej) na ich świadome/umyślne działania na szkodę Rzeczypospolitej
Polskiej.
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UZASADNIENIE

1. Legalności/prawomocności,  zgodności  z  polską  racją  stanu  i  polskim interesem narodowym,  ostatecznego  i
powszechnie obowiązującego charakteru oraz najwyższej rangi prawnej (wyższej od Konstytucji RP) wydanych
przez suwerena w/w DZW i PPWB do chwili  obecnej  nie podważono,  co oznacza,  że wywołują one skutki
prawne.

2. Nigdy  nie  wykazano  suwerenowi  legalności  uprawnień  reprezentantów  organów  w  państwie  i  prawa  na
podstawie, którego działają.

3. Zwierzchnik  Władzy w  RP działając  od  wielu  lat  (http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm),  (https://zawodowy-
polak.pl/index.php?title=Ważne_pisma_które_pomogą_Wam_się_obronić),  oraz   na  podstawie  prawa
naturalnego, art. 4.1 i 4.2 Konstytucji oraz art. 4 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019
r. poz. 1429 t.j.) wielokrotnie i bezskutecznie wzywał przedstawicieli różnych organów w państwie do wykazania
mu legalności posiadanych rzekomo uprawnień i przepisów prawa na podstawie, którego działają.

Suweren  sprawujący  w  sposób  bezpośredni  władzę  zwierzchnią  w  RP  kategorycznie  żądał,  aby  w  celu
niepodważalnego  wykazania  mandatów  społecznych  rzekomych  przedstawicieli  narodu  w  organach
wybieralnych przedstawić mu dokumenty źródłowe na podstawie,  których komisje  wyborcze ustaliły wyniki
właściwych wyborów a sądy - stwierdziły ich ważność.

Należało  również  i  przede  wszystkim  wykazać  mu  autentyczność,  wiarygodność,  wartość  dowodową  tych
dokumentów  –  ich zgodność z wolą uprawnionych wyborców okazaną w trakcie wyborów, art. 4.2 Konstytucji i
art. 3 DZW.

Żaden z tych organów/urzędów/instytucji, …, bez przedstawienia uzasadnienia faktycznego i prawnego nigdy nie
udzielił w tej kwestii żadnej odpowiedzi mimo upływu wyznaczanych terminów i grożącej im odpowiedzialności
karnej za nie udostępnienie informacji publicznej.

Nie wykazały, więc one, że ich przedstawiciele posiadają zgodnie z treścią art. 4.2 Konstytucji i art. 3 DZW
niepodważalnie udokumentowane mandaty społeczne lub powołani zostali przez takie - uprawnione osoby.

Wymagane prawem niepodważalnie udokumentowane mandaty społeczne wszystkich rzekomych przedstawicieli
narodu w organach wybieralnych nie istnieją i nigdy nie istniały. Państwowa Komisja Wyborcza, Sąd Najwyższy
i nikt inny też ich nie posiada.

Oznacza to, że we wszystkich organach państwa (także w NFSRJ) pełnią funkcje osoby nieuprawnione w wyniku
cyklicznie przeprowadzanych zamachów stanu –  fałszerstw dla kamuflażu zwanych wyborami powszechnymi.

4. Pomimo  upływu  wyznaczanego  terminu  żadne  organa  nie  udzieliły  w  tych  kwestiach  żadnych  (nie  tylko
merytorycznych) odpowiedzi. Przede wszystkim nie przedstawiły wymaganych prawem (art. 4.2 Konstytucji i
art. 3 DZW) niepodważalnie udokumentowanych mandatów społecznych rzekomych przedstawicieli narodu w
organach wybieralnych, którzy m.in. powoływali jego przedstawicieli, ustanawiali/wydawali przepisy prawa, ….

Przedstawione fakty powyżej  dowodzą,  że „Sąd Rejonowy w Jędrzejowie” nie jest  legalnie  funkcjonującym
sądem w rozumieniu art. 179 Konstytucji, art. 55 § 1, art. 106 (i), …, Prawa o ustroju sądów powszechnych, bo
reprezentowany jest nie przez sędziów, asesorów i referendarzy sądowych powołanych zgodnie z ich treścią oraz
art. 4.2 Konstytucji i art. 3 DZW przez faktycznych przedstawicieli narodu na urząd Prezydenta RP,  lecz  przez
osoby  nieuprawnione –  nieposiadające niepodważalnie udokumentowanych mandatów społecznych.

Skoro  „Sądu  Rejonowego  w  Jędrzejowie”  nie  reprezentują  sędziowie,  asesorzy  i  referendarze,  lecz  osoby
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pełniące ich funkcje w sposób nieuprawniony to działa on nielegalnie i nie może być mowy o niezawisłości,
niezależności  i   bezstronności  jego  przedstawicieli  (art.  178.1  Konstytucji)  oraz  zagwarantowaniu
konstytucyjnego prawa (art. 45.1) do sprawiedliwego rozpatrywania spraw.

Przepisy prawa o postępowaniu przed sądami powszechnymi odnoszą się wyłącznie do legalnie funkcjonujących
sądów –  reprezentowanych przez osoby uprawnione – powołane przez faktycznych przedstawicieli narodu, co
oznacza, że nie dotyczą SRJ.

NFSRJ nie jest, więc uprawniony do prowadzenia jakichkolwiek postępowań, wydawania wyroków, nakazów,
postanowień, zarządzeń, pouczania,  .... w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Jego działania są nieważne z mocy
prawa oraz sprzeczne z polską racją stanu i polskim interesem narodowym.

5. Wymagane prawem niepodważalnie udokumentowane mandaty społeczne wszystkich rzekomych przedstawicieli
narodu w organach wybieralnych nie istnieją i nigdy nie istniały. Państwowa Komisja Wyborcza, Sąd Najwyższy
i nikt inny też ich nie posiada.

Oznacza to, że we wszystkich organach państwa (także w NFSRJ) pełnią funkcje osoby nieuprawnione w wyniku
cyklicznie przeprowadzanych zamachów stanu –  fałszerstw dla kamuflażu zwanych wyborami powszechnymi.

6. Wszystkie decyzje,  wyroki,  nakazy,  postanowienia,  zarządzenia,  wezwania,  pouczenia,  rygory,  … nielegalnie
funkcjonujących organów, urzędów i instytucji  –  reprezentowanych przez osoby nieuprawnione, więc i NFSRJ
są nieważne z mocy prawa - art. 156 § 1 (7) k.p.a., art. 439 § 1 (1 i 2) k.p.k., art. 379 (4) k.p.c., art. 104 § 1 (1)
k.p.o.w., …

7. Działania NFSRJ  reprezentowanego przez osoby nieuprawnione, bo powołane przez inne osoby nieuprawnione –
nieposiadające  niepodważalnie  udokumentowanych  mandatów  społecznych  wymaganych  prawem  (art.  4.2
Konstytucji,  art.  3 DZW, …) są nieważne z mocy prawa - art.  156 § 1 (2) k.p.a.,  bo rażąco naruszają jego
przepisy w tym najwyższej rangi - wydane przez Zwierzchnika Władzy w RP – art. 1 i 3 DZW oraz art. 2 DZW
1-2018  (http://www.tcichocki.pl/Dekret%20Zwierzchnika%20W%C5%82adzy%20w%20RP%201-
2018%202018.10.25.pdf) a także art. 2, art. 4.1, art. 4.2, art. 7, art. 45.1, art. 83 i 179 Konstytucji, art. 4.1 Ustawy
o dostępie do informacji publicznej, art. 55 Prawa o ustroju sądów powszechnych,…

8. Wszystkie działania NFSRJ są nieważne z mocy prawa - art. 156 § 1 (6) k.p.a., bo wywołują czyny zagrożone
karą:

a. Przedstawiciele NFSRJ wbrew ciążącemu na nich obowiązkowi (art.  4.1 Ustawy o dostępie do informacji
publicznej)  nie udostępniając suwerenowi  informacji  (dowodów) w sprawie legalności  posiadanych rzekomo
uprawnień podlegają grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku - art. 23 w/w
ustawy.

b. Przedstawiciele NFSRJ poprzez uporczywe nękanie podlegają karze pozbawienia wolności do lat 3 – art. 190a
k.k.

c. Przedstawiciele NFSRJ poprzez podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego podlegają grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku – art 227 k.k.

d. Przedstawiciele NFSRJ poprzez nieuprawnione przetwarzanie danych osobowych podlegają karze grzywny,
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 – art. 107 u.o.d.o.

e. Przedstawiciele  NFSRJ  poprzez  tworzenie/wytwarzanie  fałszywych  dowodów  i  innych  podstępnych
zabiegów podlegają karze pozbawienia wolności do lat 3 – art. 235 k.k.

f. Przedstawiciele  NFSRJ  działając  w  sposób  świadomy/umyślny  w  celu  osiągnięcia  korzyści  majątkowej
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doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia cudzym mieniem, podlegają karze pozbawienia wolności od 6
miesięcy do lat 8 - art. 286 k.k.

g. Przedstawiciele  NFSRJ pozbawiając  Polaków niepodległości  -  niezależności  od formalnego wpływu osób
nieuprawnionych działają na szkodę RP i podlegają karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10,
karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności - art. 127 § 1 k.k.

h. Przedstawiciele NFSRJ ignorując i łamiąc przepisy najwyższej rangi prawa wydanego przez suwerena oraz
działając  na  szkodę  RP podlegają  wyrokom Trybunałów Ludowych/Trybunałów Narodu  Polskiego  –  art.  8
DZW…

9. Niniejsze Postanowienie – decyzja, wydane w imieniu Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej jest
prawomocne, ostateczne i obowiązujące.

WAŻNE UWAGI

• Podstawą do skutecznego podważenia prawomocności,  ostatecznego i  obowiązującego charakteru niniejszego
Postanowienia - decyzji wydanej w imieniu Zwierzchnika Władzy w RP (nie mylić ze skargą/zażaleniem, ..., bo
te składa się wyłącznie przed legalnie funkcjonującymi organami) mogą być wyłącznie:

a. Niepodważalne wykazanie suwerenowi legalności uprawnień wszystkich organów w państwie w szczególności
przedstawicieli NFSRJ i/lub

b.  Niepodważalne  wykazanie  suwerenowi  sprzeczności  jego  treści  z  polską  racją  stanu  i  polskim interesem
narodowym.

• Nie istnieje obowiązek prawny respektowania nielegalnego prawa (ustanowionego przez osoby nieuprawnione -
nieposiadające wymaganych prawem niepodważalnie udokumentowanych mandatów społecznych) sprzecznego z
interesem narodowym Polaków oraz wszelkiego rodzaju decyzji nielegalnych organów.

• Wszelkie immunitety przewidziane prawem nie dotyczą osób funkcjonujących w sposób nieuprawniony.

• Wyroki zakonspirowanych Trybunałów Narodu Polskiego – organów Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej
Polskiej nie są ograniczone przepisami prawa ustanowionego przez nielegalnien funkcjonujące organa państwa.

• W  sytuacji,  gdy  wszystkie  organa  w  państwie  funkcjonują  nielegalnie  -  osoby  pełniące  funkcj  w  sposób
nieuprawniony,  ich  mocodawcy/sponsorzy  oraz  kolaboranci  podlegają  odpowiedzialności  karnej  przed
Zwierzchnikiem Władzy w RP (art. 8 DZW oraz art. 4.1 i 4.2 Konstytucji) lub w przypadku przeprowadzenia
reformy państwa przez osoby do tego uprawnione (!) – przed legalnie funkcjonującymi sądami.

• Kontynuowanie  nielegalnego  funkcjonowania  organów  w  państwie  reprezentowanych  przez  osoby
nieuprawnione  –  zorganizowanej  grupy przestępczej  –  oszustów,  hipokrytów,  złodziei,  …  nieposiadających
mandatów społecznych, przejmujących władzę w wyniku cyklicznie powtarzanych zamachów stanu – fałszerstw
zwanych  dla  kamuflażu  wyborami  powszechnymi  oraz  podejmowanie  i  egzekwowanie  nieważnych  z  mocy
prawa decyzji, sprzecznych z polską racją stanu i polskim interesem narodowym zmusza Zwierzchnika Władzy w
RP do podjęcia obrony koniecznej - wymierzania kar i wykonywania wyroków!

• Każde  kolejne  działania  nielegalnie  funkcjonujących  organów  w  państwie  niepoprzedzone
niepodważalnymidowodami  legalności  uprawnień  ich  przedstawicieli  będą  dowodami  (do  dyspozycji
zakonspirowanych  Trybunałów  Narodu  Polskiego  -  art.  8  DZW,  międzynarodowych  organów  wymiaru
sprawiedliwości i światowej opinii publicznej) na ich świadome/umyślne działania na szkodę Rzeczypospolitej
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Polskiej.

Pouczenie
Zapytania i prośby na niniejsze postanowienie udzielić może wyłącznie osoba uprawniona do legalnego 
reprezentowania Sądu Rejonowego w Jędrzejowie w ustawowym terminie i w trybie formalnym z własnoręcznym 
czytelnym podpisem pod rygorem jej nieważności. Odpowiedź przedstawiciela Sądu Rejonowego w Kielcach 
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.

Grzegorz. z rodu Piszczek. ©

Przedstawiciel Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowienie dostępne publicznie.

Załączniki:

• Deklaracja Samostanowienia i Odpowiedzialności / Pełnomocnictwo: https://www.zawodowy-polak.pl/GP-
deklaracja_06.01.2022.pdf

• Tadeusz Cichocki - Zaangażowanie w fałszerstwa zwane wyborami – informacja (https://tcichocki.pl/TCZWRP
%202022.03.22.pdf)

Do wiadomości:

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