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~ Człowiek ~ Zwierzchnik władzy ~ Władza zwierzchnia ~

©szymon piotr. z rodu radoń.
[Myślenicka 109 – Kraków/Polska/PL]
KOD POCZTOWY-NIE NALEŻY DO ADRESU REZOLUCJA (A)Res56/830NZ2002

Do korespondencji mail: szymonsvs@tlen.pl ,
Kraków dnia 06.08.2021r.

Nielegalnie funkcjonujący Główny Inspektorat Transportu Drogowego - (NFGITD)
Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym
ul. Przyczółkowa 109a,
02 – 968 Warszawa
Mail:canard@gitd.gov.pl; info@gitd.gov.pl

Dot: pisma CAN.7420.476342.2021.1.A otrzymanego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w dniu 02.08.2021
/w nawiązaniu do pism Tadeusza Cichockiego z 2019 roku - http://www.tcichocki.pl/TC%20-%20GITD%202019.09.06.pdf
http://www.tcichocki.pl/TC%20-%20GITD%202019.10.29.pdf
http://www.tcichocki.pl/TC%20-%20GITD%202020.01.17.pdf

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA 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 Głównemu Inspektoratowi Transportu Drogowego - Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem
Drogowym (dalej - NFGITD) odpis postanowienia Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 23 maja 2021 r.
wraz z uzasadnieniem.

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

Zwierzchnik Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej w składzie – Szymon. z rodu Radoń - przedstawiciel Narodu Polskiego po
rozpoznaniu w dniu 6 sierpnia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym przedmiotowego pisma NFGITD 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)
Strona 1 z 5

POSTANAWIA
A. Uznać treść przedmiotowego pisma NFGITD, prowadzone przez niego czynności wyjaśniające
oraz wszelkie działania, jakie podejmie za nieważne z mocy prawa - niewywołujące żadnych skutków prawnych.
B. Zobligować NFGITD do niezwłocznego zaniechania procederu nielegalnego funkcjonowania – działania na szkodę
RP.
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 informacją zawartą w deklaracji (https://www.zawodowy-polak.pl/SR-deklaracja_25.03.2021.pdf), przed legalnie
funkcjonującymi sądami.

UZASADNIENIE
1. Pismem z dnia 06 września 2019 r. (http://www.tcichocki.pl/TC%20-%20GITD%202019.09.06.pdf) NFGITD wezwany
został 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.) pod rygorem nieważności prowadzonych czynności wyjaśniających oraz
odpowiedzialności karnej za działanie na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej - pozbawianie Polaków niepodległości
(niezależności od formalnego wpływu osób nieuprawnionych) przed suwerenem - art. 8 DZW lub przed legalnie
funkcjonującymi (w przyszłości) sądami - art. 127 § 1 k.k. do uzupełnienia (w terminie 7 dni od odbioru) braków
formalnych pisma (CAN.7421.1429980.2019.1.A) poprzez wykazanie legalności posiadanych rzekomo uprawnień
przez jego przedstawicieli oraz legalności przepisów prawa na podstawie, którego działają. W tym celu należało:
1.1 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 powołała (na podstawie art. 53.2 Ustawy
z dn. 06.09.2001 r. o transporcie drogowym – Dz.U.2019.0.58 t.j.) Głównego Inspektora Transportu Drogowego.
1.2 Przedstawić suwerenowi (w związku z treścią art. 4.2 Konstytucji i art. 3 DZW) niepodważalnie udokumentowany
mandat społeczny osoby, która pełniąc obowiązki Ministra właściwego do spraw transportu powołała (na podstawie
art. 53.3 Ustawy o transporcie drogowym) Zastępców Głównego Inspektora Transportu Drogowego.
1.3 Przedstawić suwerenowi (w związku z treścią art. 4.2 Konstytucji i art. 3 DZW) niepodważalnie udokumentowany
mandat społeczny osoby, która pełniąc obowiązki Wojewody powołała (na podstawie art. 53.4 Ustawy o transporcie
drogowym) Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.
1.4 Przedstawić suwerenowi (w związku z treścią art. 4.2 Konstytucji i art. 3 DZW) niepodważalnie udokumentowane
mandaty społeczne osób, które pełniąc obowiązki w organach prawotwórczych ustanowiły/wydały podstawy
prawne do działania NFGITD.
Suweren sprawujący (zgodnie z prawem naturalnym oraz treścią art. 4.1 i 4.2 Konstytucji) w sposób bezpośredni władzę
zwierzchnią w Rzeczypospolitej Polskiej kategorycznie żądał, aby w celu niepodważalnego wykazania mandatów
społecznych osób, o których mowa powyżej przedstawić mu dokumenty źródłowe na podstawie, których komisje wyborcze
ustaliły wyniki właściwych wyborów a sądy - stwierdziły ich ważność. Należało również i przede wszystkim wykazać
autentyczność, wiarygodność, wartość dowodową tych dokumentów – ich zgodność z wolą uprawnionych wyborców
okazaną w trakcie wyborów, art. 4.2 Konstytucji i art. 3 DZW.
NFGITD poinformowany również został, że:
•

Powoływanie do pełnienia funkcji przez osoby nieuprawnione – nieposiadające niepodważalnie
udokumentowanych mandatów społecznych jest nielegalne i sprzeczne z polską racją stanu oraz polskim interesem
narodowym, nie ma obowiązującej mocy prawnej, wypełnia znamiona przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej
Polskiej.
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•

Pełnienie funkcji nadanej przez osobę nieuprawnioną – nieposiadającą niepodważalnie udokumentowanego
mandatu społecznego jest nielegalne i sprzeczne z polską racją stanu oraz polskim interesem narodowym,
nie ma obowiązującej mocy prawnej, wypełnia znamiona przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

•

„Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku” (art. 23 Ustawy o dostępie do informacji publicznej).

•

„Funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa
na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” (art. 231 § 1. k.k.).

•

„Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego,
czego prawo (legalne) mu nie nakazuje” (art. 31.2 Konstytucji).

•

„Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego
ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą
bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega 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.).

2. Pomimo upływu wyznaczonego terminu NFGITD nie udzielił suwerenowi w tej kwestii żadnych odpowiedzi.
Przede wszystkim nie przedstawił 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 oraz ustanawiali/wydawali przepisy prawa, które wskazuje w swoich
pismach, jako podstawę prawną do działania.
W/w fakty dowodzą, że Główny Inspektorat Transportu Drogowego jest organem funkcjonującym nielegalnie,
bo reprezentowanym przez osoby nieuprawnione – powołane przez inne osoby nieuprawnione – nieposiadające
niepodważalnie udokumentowanych mandatów społecznych.
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 NFGITD) pełnią funkcje osoby nieuprawnione w wyniku
cyklicznie przeprowadzanych zamachów stanu – fałszerstw dla kamuflażu zwanych wyborami powszechnymi (art.
127 § 1 k.k., art. 8 DZW, …).
Wszystkie działania, decyzje/postanowienia, zarządzenia, wezwania, pouczenia, rygory, nakładane grzywny w
drodze mandatu karnego, czynności wyjaśniające, …, nielegalnie funkcjonujących organów, urzędów i instytucji –
reprezentowanych przez osoby nieuprawnione, więc i NFGITD są nieważne z mocy prawa art. 156 § 1 (7) k.p.a.;
art. 379 k.p.c.; art. 104 § 1 (1) k.p.w
3. Działania NFGITD są nieważne - 156 § 1 (2) k.p.a., bo rażąco naruszają w/w przepisy prawa a także najwyższej
rangi - wydane przez suwerena – art. 1 i 3 DZW oraz art. 2, art. 4.1, art. 4.2, art. 7, … Konstytucji, art. 4.1 Ustawy
o dostępie do informacji publicznej, art. 53.2, 53.3, 53.4 Ustawy o transporcie drogowym, ….
4. Działania NFGITD – reprezentowanego przez osoby nieuprawnione są nieważne - art. 156 § 1 (6) k.p.a.,
bo wywołują czyny zagrożone karą z art. 127 § 1 k.k. - pozbawianie Polaków niepodległości (niezależności
od formalnego wpływu osób nieuprawnionych).
NFGITD, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi w związku z treścią art. 4.1 Ustawy o dostępie do informacji
publicznej, nie udostępniając suwerenowi informacji w sprawie legalności uprawnień jego przedstawicieli, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 23 wskazanej powyżej ustawy).
Przedstawiciele NFGITD działając w sposób nieuprawniony, jako funkcjonariusze publiczni na szkodę interesu
publicznego i prywatnego, podlegają karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 231 § 1. k.k.), ….
5. Zwierzchnik Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej Postanowieniem z dn. 29.10.2019 r. (http://www.tcichocki.pl/TC
%20-%20GITD%202019.10.29.pdf)
Uznał
treść
poprzedniego
pisma
NFGITD
(CAN-PST-ISCN.7421.1429980.2019.3.A) za nieważne z mocy prawa - niewywołujące żadnych skutków prawnych i
zobligował go do niezwłocznego zaniechania procederu nielegalnego funkcjonowania – działania na szkodę Polski.
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6. Niniejsze Postanowienie Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej jest prawomocne, ostateczne
i podpisane. Podstawą do skutecznego podważenia jego prawomocności i ostatecznego charakteru mogą
być wyłącznie:
a. Niepodważalne wykazanie suwerenowi legalności uprawnień przedstawicieli NFGITD oraz wszystkich innych
organów w państwie w szczególności Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra właściwego do spraw transportu i/lub
b. Niepodważalne wykazanie suwerenowi sprzeczności jego treści z polską racją stanu i polskim interesem
narodowym.
W sytuacji, gdy wszystkie organa w państwie funkcjonują nielegalnie - osoby pełniące funkcje/służbę w sposób
nieuprawniony i ich 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.
Dalsze kontynuowanie nielegalnego funkcjonowania wszystkich 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 decyzji, sprzecznych z polską
racją stanu i polskim interesem narodowym prowadzi nieuchronnie do wymierzania kar i wykonywania wyroków przez
Zwierzchnika Władzy w RP!
Naród Polski ma niezbywalne, naturalne i konstytucyjne prawo oraz obowiązek i determinację do definitywnego ukrócenia
tych zbrodni!
Każde kolejne pisma, działania, decyzje, wezwania, postanowienia, czynności wyjaśniające, …, NFGITD niepoprzedzone
niepodważalnymi dowodami legalności uprawnień jego przedstawicieli a także wszystkich innych organów w państwie
pozostawione zostaną w aktach sprawy bez udzielenia odpowiedzi, jako dowód (do dyspozycji Trybunałów Narodu
Polskiego - art. 8 DZW i międzynarodowych organów wymiaru sprawiedliwości) na świadomy współudział jego
przedstawicieli (z innymi osobami nieuprawnionymi – nielegalnie funkcjonującymi organami w państwie) w działaniach
na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej.

- Załącznik https://www.zawodowy-polak.pl/SR-deklaracja_25.03.2021.pdf
Postanowienie dostępne publicznie: https://www.zawodowy-polak.pl/SR-postanowienie_06.08.2021.pdf

szymon. z rodu radoń. ©

Do wiadomości:
- Zwierzchnik Władzy RP (osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, media, inne)
- Tadeusz Cichocki t.cichocki@t.cichocki.pl Tel./fax (22) 756-16-41
- NIK - nik@nik.gov.pl
- Ministerstwo Sprawiedliwości - skargi@ms.gov.pl
- Rzecznik Praw Obywatelskich - biurorzecznika@brpo.gov.pl
- Sejm RP – listy@sejm.gov.pl
- Szef Kancelarii Senatu – secretary.general@senat.gov.pl
- Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie - kontakt@krakow-podgorze.sr.gov.pl
- Sąd Okręgowy w Krakowie - informacja@krakow.so.gov.pl
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- Sąd Najwyższy – ref.inf.publ@sn.pl biuro.prasowe@sn.pl sn@sn.pl kpp@sn.pl ba@sn.pl rzecznik@sn.pl
k.michalowski@sn.pl a.raczkowska@sn.pl
- Naczelny Sąd Administracyjny – informacje@nsa.gov.pl prezesnsa@nsa.gov.pl izbafin@nsa.gov.pl; izbaadm@nsa.gov.pl
borzecznictwa@nsa.gov.pl wpe@nsa.gov.pl wag@nsa.gov.pl
- Ambasada Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii I Irlandii Północnej info@britishembassy.pl
- Ambasada Republiki Węgierskiej mission.vao@mfa.gov.hu
- Ambasada Ukrainy emb_pl@mfa.gov.ua
- Ambasada Królestwa Szwecji ambassaden.warszawa@gov.se
- Ambasada Federacji Rosyjskiej rusembpol@mid.ru
- Ambasada Palestyny info@palestine.pl
- Ambasada Królestwa Norwegii emb.warsaw@mfa.no
- Ambasada Nowej Zelandii nzwsw@nzembassy.pl
- Ambasada Republika Federalnej Niemiec warszawa@wars.diplo.de
- Ambasada Królestwa Marokańskiego ambasadakrolestwamaroka@neostrada.pl
- Ambasada Republiki Łotewskiej embassy.poland@mfa.gov.lv
- Ambasada Republiki Litewskiej amb.pl@urm.lt
- Ambasada Republiki Kazachstanu kazdipmis@hot.pl
- Ambasada Irlandii warsawembassy@dfa.ie
- Ambasada Republiki Indii julie@indembwarsaw.in
- Ambasada Republiki Finlandii sanomat.var@formin.fi
- Ambasada Królestwa Danii wawamb@um.dk
- Ambasada Republiki Czeskiej warsaw@embassy.mzv.cz
- Ambasada Republiki Chorwacji croemb.warszawa@mvep.hr
- Ambasada Republiki Białorusi poland@mfa.gov.by
- Ambasada Republiki Austrii warschau-ob@bmeia.gv.at
- Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej consular@chinaembassy.org.pl
- Ambasada Republiki Włoskiej ambasciata.varsavia@esteri.it
- Rzecznik Praw Obywatelskich biurorzecznika@brpo.gov.pl ; inspektorochronydanych@brpo.gov.pl
- Urząd Ochrony Danych Osobowych kancelaria@uodo.gov.pl
- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uokik@uokik.gov.pl
- Stały Sąd Polubowny w Krakowie sekretariat@krakwo.wiih.gov.pl
- Ruch Narodowy biuro@ruchnarodowy.net
- Obóz Narodowo-Radykalny - tomaszkalinowski@onr.com.pl rekrutacja@onr.com.pl zagranica@onr.com.pl
- Kancelaria Crisis-Consulting adamkloszewski@o2.pl
Stowarzyszenie
Sędziów
Polskich
–
to.marczynski@gmail.com;biuro@iustitia.pl;iudex001@gmail.com;
oddzial.gdansk@iustitia.pl;oddzial.slupsk@iustitia.pl;oddzial.szczecin@iustitia.pl;oddzial.zielonagora@iustitia.pl;pjurewicz
3@gmail.com;oddzial.wroclaw@iustitia.pl;oddzial.swidnica@iustitia.pl;oddzial.opole@iustitia.pl;oddzial.katowice@iustiti
a.pl;oddzial.krakow@iustitia.pl;oddzial.nowysacz@iustitia.pl;oddzial.tarnow@iustitia.pl;oddzial.rzeszow@iustitia.pl;oddzi
al.przemysl@iustitia.pl;oddzial.lublin@iustitia.pl;oddzial.bialystok@iustitia.pl;oddzial.suwalki@iustitia.pl;oddzial.olsztyn
@iustitia.pl;oddzial.elblag@iustitia.pl;oddzial.torun@iustitia.pl;oddzial.bydgoszcz@iustitia.pl;oddzial.poznan@iustitia.pl;o
ddzial.kalisz@iustitia.pl;oddzial.lodz@iustitia.pl;oddzial.piotrkow@iustitia.pl;oddzial.kielce@iustitia.pl;oddzial.tarnobrzeg
@iustitia.pl;oddzial.radom@iustitia.pl;oddzial.lomza@iustitia.pl;oddzial.plock@iustitia.pl;oddzial.ostroleka@iustitia.pl
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