
Wolbrom, dn. 07 października 2022 r.

Przedstawiciel Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej

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

Nielegalnie Funkcjonująca Prokuratura Rejonowa Warszawa - Mokotów (NFPRWM)

ul. Wiktorska 91a; 02-582 Warszawa
E-mail: biuro.podawcze.prwaw-mok@prokuratura.gov.pl

Dot.: Nielegalne funkcjonowanie Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów, oraz pismo o Sygn. akt  
4311- 1.Ds.393.2022 z dnia 24. 05. 2022 r. otrzymane pocztą elektroniczną.

W nawiązaniu do treści w/w pisma oraz w związku z faktem braku wiarygodnych - posiadających wartość
dowodową  dokumentów  źródłowych  w  procesach  wyborczych  (stanowiących  podstawę  do  sporządzania
protokołów, ustalania ich wyników i wydawania zaświadczeń) 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:

Nielegalne - niezgodne z przepisami Ustawy z dn. 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U.2021.0.66
t.j.) funkcjonowanie  PRWM realizowane przez osoby nieuprawnione, bo powołane i nadzorowane w sposób
sprzeczny z  treścią  tej  ustawy przez osobę nieuprawnioną -  nieposiadającą  wymaganego prawem (art.  4.2
Konstytucji,  art.  3  Dekretu  Zwierzchnika  Władzy  w  RP  (DZW  -
http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf) niepodważalnie
udokumentowanego mandatu społecznego uprawniającego do sprawowania urzędu na stanowisku Prokuratora
Generalnego – Ministra Sprawiedliwości.

2. Dotyczy:

Prokuratora Rejonowego, Zastępcy Prokuratora Rejonowego oraz wszystkich Prokuratorów PRWM

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  RP
(http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf –  PPWB)
kategorycznie żądam:

Strona 1 z 2

mailto:grzegorzpiszczek87@wp.pl
http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf
http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf
mailto:biuro.podawcze.prwaw-mok@prokuratura.gov.pl


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 i 4.2 i 61 Konstytucji, art. 3 DZW oraz art. 13,15, i art. 74 § 1 Ustawy Prawo o 
prokuraturze legalności uprawnień Prokuratora Rejonowego, Zastępcy Prokuratora Rejonowego oraz 
wszystkich Prokuratorów PRWM poprzez wykazanie niepodważalnie udokumentowanego wymaganego 
prawem i wolą suwerena mandatu społecznego Prokuratora Generalnego – Ministra Sprawiedliwości.

W szczególności należy wykazać suwerenowi legalność uprawnień (utrzymywanego ze środków publicznych) 
Prokuratora Joanna Smyczyńska PRWM, który bez żadnego uzasadnienia podjął decyzję odmawiającą 
wykonywania swoich obowiązków - wszczęcia śledztwa w sprawie nielegalnego funkcjonowania Komendy 
Głównej Policji działającej jako Zorganizowana Grupa Przestępcza, widniejąca w rejestrze jako firma o 
numerze DUNS 522895457 posiadająca NIP 5213172762 oraz REGON 012137497 i działania na szkodę 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodu Polskiego nie tylko i nie przede wszystkim z art. 227 k.k., lecz również
z art. 127 k.k. i in. 

3.2.  W przypadku nie wykazania legalności uprawnień, o których mowa powyżej - niezwłocznego 
zaprzestania procederu nielegalnego funkcjonowania PRWM i nieuprawnionego korzystania z przepisów prawa
przeznaczonego wyłącznie dla organów legalnych – reprezentowanych przez osoby uprawnione. 

3.3.  W przypadku nie wykazania legalności uprawnień i nie zaprzestania nielegalnego funkcjonowania – 
wskazania (w związku treścią z 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 działań, decyzji, postanowień, … oraz odpowiedzialności karnej przed organami Zwierzchnika 
Władzy w RP za działanie na szkodę państwa i Narodu Polskiego 

Informuję ponadto, że do chwili obecnej nie podważono prawomocnego, ostatecznego i obowiązującego
charakteru w/w PPWB i DZW, co oznacza, że wywołują one skutki prawne.

Pouczenie

Odpowiedzi  należy  udzielić  w  ustawowym  terminie,  w  trybie  formalnym  –  listem  poleconym  za
potwierdzeniem  odbioru  uwierzytelnionym  oryginalnym,  własnoręcznym  podpisem  legalnego  Prokuratora
Rejonowego PRWM lub osoby przez niego upoważnionej (w tym przypadku należy dołączyć oryginał tego
upoważnienia) pod rygorem jej nieważności. Odpowiedź adresowana powinna być nie do Grzegorza Piszczek,
jako  osoby  fizycznej,  lecz  jako  przedstawiciela  Zwierzchnika  Władzy  w  RP sprawującego  ją  w  sposób
bezpośredni (art. 4 Konstytucji).

Grzegorz. z rodu Piszczek.©

Przedstawiciel Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej

Załącznik:

– Komenda Główna zarejestrowana jako firma, źródło:
 https://www.dnb.com/pl-pl/firma/?id=2141658&nazwa=KOMENDA_GŁÓWNA_POLICJI

Do wiadomości:
– Zwierzchnik Władzy Rzeczypospolitej Polskiej;
– Inne.
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