
Kraków, dn. 24 czerwca 2022 r.

Przedstawiciel  Zwierzchnik Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej
Szymon z rodu Radoń
ul. Myślenicka 109, Kraków
szymonsvs@gmail.com , szmonsvs@tlen.pl

Nielegalnie Funkcjonujący Sąd Rejonow  y w Piotrkowie Trybunalskim – (NFSRPT)    
Marcin Oleśko & Urszula Wysmyk & Marzena Kowalska 

& Agnieszka Zielińska & Dorota Wojnarowska & Izabela Rytel
ul. Słowackiego 5; 97-300 Piotrków Trybunalski

NIP: 771-108-25-04; REGON: 000323281 
email: viikarny@piotrkow-tryb.sr.gov.pl

Dot.:  Pisma „ZARZĄDZENIE” z dnia  07.06.2022 i  kartki  „WEZWANIE do zapłaty”  z dnia 10.06.2022
(Sygn. akt VII W 57/22) oraz pisma „ZARZĄDZENIE” z dnia 07.06.2022 (Sygn. akt VII W 661) otrzymane
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w dn. 24.06.2022 r.

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA W IMIENIU ZWIERZCHNIKA
WŁADZY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Działając  w żywotnym  interesie  Rzeczypospolitej  Polskiej  w imieniu  suwerena  –  Narodu Polskiego –
ostatecznego decydenta w sprawach państwa – zwierzchnika władzy ustawodawczej, wykonawczej 
i sądowniczej doręczam nielegalnie funkcjonującemu Sądowi Rejonowemu w Piotrkowie Trybunalskim
(dalej - NFSRPT odpis postanowienia w imieniu Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej
z dn. 24 czerwca 2022r.

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

Zwierzchnik Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej w składzie – szymon syn Stanisława, z rodu Radoń - 
przedstawiciel Narodu Polskiego po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2022 r. na posiedzeniu niejawnym 
przedmiotowych pism/kartek – „WEZWANIE do zapłaty” (Sygn. akt VII W 57/22) NFSRPT z dn. 
10.06.2022 r., „ZARZĄDZENIE” (Sygn. akt VII W 57/22) NFSRPT z dn. 07.06.2022, „ZARZĄDZENIE” 
(Sygn. akt VII W662/21) NFSRPT z dnia 07.06.2022 z  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 
władzy zwierzchniej w Polsce przez naród (dalej - PPWB 
http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf)
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POSTANOWIŁ

- Uznać pisma/kartki „WEZWANIE do zapłaty” (Sygn. akt VII W 57/22) NFSRPT z dn. 10.06.2022 r., 
„ZARZĄDZENIE” (Sygn. akt VII W 57/22) NFSRPT z dn. 07.06.2022, „ZARZĄDZENIE” (Sygn. akt VII 
W662/21) NFSRPT z dnia 07.06.2022 za kolejne dowody na:

A). Kontynuowanie nielegalnego funkcjonowania Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim, bo 
reprezentowanego przez osoby nieuprawnione – powołane do sprawowania urzędu na stanowiskach 
sędziowskich (sprzecznie z treścią art. 55 § 1 – Dz.U.2020.0.365 t.j. oraz art. 4.2 i art. 179 – Dz.U. 
1997.78.483 a także art. 3 DZW, art. 2 DZW 1-2018, …) przez osoby nieposiadające niepodważalnie 
udokumentowanych mandatów społecznych uprawniających do sprawowania urzędu Prezydenta RP.

B). Uporczywe łamanie przez przedstawicieli NFSRPT przepisów obowiązującego prawa i ignorowanie 
żądań Przedstawiciela Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz działanie na szkodę państwa
i Narodu Polskiego - zamachu stanu, handel ludźmi, zbrodnie wojenną. 

C). Dołączyć otrzymane pismo do akt sprawy prowadzonej przez Zakonspirowane Trybunały Narodu 
Polskiego  przeciwko oskarżonym: 
- Marcin Oleśko
- Urszula Wysmyk
- Marzena Kowalska
- Izabela Rytel
- Agnieszka Zielińska
- Dorota Wojnarowska
- Joanne Cisak-Nieckarz
- Anna Krzaczyńska-Sobczak
- Anna Krawczyśka
- Natalia Bąbol

D). Poinformować, że sprawa (sygn. akt II W 57/22), której dotyczy próba szwindlu art.286 § 1 k.k. w 
związku z art. 235 k.k. w zbieżności z art. 12 k.k. rozpoczęta przez członków zorganizowanej grupy 
przestępczej okupującej Sąd w Piotrkowie Trybunalskim („SSR” Marcin Oleśko, Urszula Wysmyk, „SSR” 
Agnieszka Zielińska, Dorota Wojnarowska, Izabela Rytel) i podpisującej się pod pismami stanowiącymi 
dowody, została zakończona 30 maja 2022 prawomocnym POSTANOWIENIEM ZWIERZCHNIKA 
WŁADZY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (https://www.zawodowy-polak.pl/NFSRPT-Postanowienie-
30.05.2022.pdf).

E). 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. 

F). Zawiadomić, że w sytuacji nielegalnego funkcjonowania prokuratury, sądownictwa i wszystkich 
innych organów w państwie (żaden nie wykazał suwerenowi legalności uprawnień swoich przedstawicieli 
– (http://tcichocki.pl/pobierz.htm oraz https://zawodowy-polak.pl/index.php?title=Wa%C5%BCne_pisma)
podlegają one na podstawie art. 4 Konstytucji i prawa naturalnego rygorowi odpowiedzialności karnej 
przed organami Zwierzchnika Władzy w RP.

G). Wezwać Zakonspirowane Organa Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej do Niezwłocznego,
sukcesywnego i konsekwentnego wydawania sprawiedliwych wyroków w imieniu Zwierzchnika Władzy w 
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RP przez Zakonspirowane Trybunały Narodu Polskiego na przedstawicieli wszystkich nielegalnie 
funkcjonujących organów w państwie w związku z ich zbrodniczymi działaniami na szkodę Polski i Polaków
[art.: 23 u.o.d.d.i.p., art. 107 u.o.d.o., 118, 118a, 119, 127, 133 165, 190a, 191, 227, 231, 235, 258, 286, 296 
k.k., 4, 7, 22, 30, 31, 39, 45, Konstytucji RP, 8 DZW 
(http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf), ……...] oraz 
faktem braku z ich strony woli na dobrowolne zaprzestanie tego przestępczego procederu 
(http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm). A także 
- Dopilnowania niezwłocznego, sukcesywnego i konsekwentnego wykonywania ich przez Zakonspirowane 
Odziały Obrony Koniecznej Narodu Polskiego.

UZASADNIENIE 

1. Przedmiotowe pisma/kartki – „Zarządzenie, wezwanie do zapłaty jak i funkcjonowanie „sądu” są 
nieważne z mocy prawa (art. 156 § 1 k.p.a., art. 439 § 1 k.p.k., art. 379 k.p.c., art. 104 § 1 k.p.o.w., 
…) - niewywołujące żadnych skutków prawnych, bo wydane zostało/realizowane jest przez 
nielegalnie funkcjonujący „sąd” – zorganizowaną grupę przestępczą funkcjonującą 
świadomie/umyślnie i konsekwentnie w oparciu o nielegalne uprawnienia swoich przedstawicieli.

Zaznaczam, że „sąd” łamiąc przepisy art. 4 i art. 13 (Dz.U.2020.0.2176 t. j.) a co za tym idzie również
art. 6 k.p.a. i art. 7 Konstytucji w dalszym ciągu nie dostarczył suwerenowi żadnych (!) 
informacji/dowodów w sprawie legalności uprawnień swoich przedstawicieli, do czego wzywany był 
na podstawie przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z treścią art. 4.1 i 4.2 
Konstytucji RP, art. 3 DZW, …. Np. m.in. pismem z dn. 30 maja 2022 r. załącznik lub pod linkiem 
(https://www.zawodowy-polak.pl/NFSRPT-Postanowienie-30.05.2022.pdf), oraz
pismem z dn. 20 czerwca 2022 r. załącznik lub pod linkiem (https://www.zawodowy-
polak.pl/NFSRPT-odpowiedz-20.06.2022.pdf).

2. Nielegalne funkcjonowanie „sądu” w tym pisanie i wysyłanie pism 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.

3. 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! 

4. 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 nielegalnie funkcjonujące organa państwa. 
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Niniejsze Postanowienie oraz Postanowienie z dnia 30.05.2022r. – decyzja w
imieniu Konstytucyjnego Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej jest

prawomocne, zgodne z prawdą, prawem, wydane oraz podpisane przez
uprawnionego, ostateczne i obowiązujące. 

Pouczenie 

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

Przedstawiciel Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej

Szymon syn Stanisława, z rodu radoń 

własnoręczny podpis na oryginale i kopii 

Postanowienie dostępne publicznie: https://www.zawodowy-polak/NFSRPT-postanowienie-24.06.2022.pdf

W załączeniu:
- Deklaracja Samostanowienia i Odpowiedzialności / Pełnomocnictwo lub https://www.zawodowy-polak.pl/SR-deklaracja_25.03.2021.pdf
- Postanowienie ZW RP z dnia 30.05.2022 lub https://www.zawodowy-polak.pl/NFSRPT-Postanowienie-30.05.2022.pdf
- Postanowienie ZW RP z dnia 20.06.2022 lub https://www.zawodowy-polak.pl/NFSRPT-odpowiedz-20.06.2022.pdf
- Wezwanie ZW RP z dnia 14.06.2022 lub http://tcichocki.pl/W%202022.06.14-2.pdf 

Do wiadomości:

- Zwierzchnik Władzy Rzeczypospolitej Polskiej;
- Zakonspirowane Trybunały Narodu Polskiego
- Odziały Obrony Koniecznej Narodu Polskiego
- Europejski Trybunał Praw Człowieka
- Międzynarodowy Trybunał Karny
- Helsińska Fundacja Praw Człowieka - hfhr@hfhr.pl 
- Tadeusz Cichocki tcichocki@tcichocki.pl Tel./fax (22) 756-16-41
- Inne  (firny, instytucje,...)
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