
 

Oświadczenia i żądania założyciela UCiDK, Sądu UCiDK i USP         .......................................... dnia ..................................... 
 
                 Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że przyjmuję funkcję założyciela Urzędu Cywilnej i Demokratycznej Kontroli,  
w skrócie UCiDK, Sądu UCiDK i Urzędu Skarbu Paostwa, w skrócie USP, oraz że: 
1) jestem narodowości polskiej, czyli Polakiem urodzonym z polskich rodziców; 
2) mam pełną zdolnośd do czynności prawnych i korzystam z pełni praw publicznych, a w związku z tym mam prawo i obowiązek 
sprawowad władzę zwierzchnią w Rzeczypospolitej Polskiej, w skrócie RP, czyli bezpośrednio, na podstawie art. 4, art. 26 ust. 2, 
art. 82 i art. 218 Konstytucji RP, w UCiDK, Sądzie UCiDK, czy USP, również jako ich założyciel; 
3) jako założyciel UCiDK, USP i Sądu UCiDK, będę też przeprowadzad różne kontrole, tworzyd, rozwijad, czy nadzorowad te urzędy; 
4) przyjmuję ww. obowiązki oraz te, które będą zapisane w innych dokumentach, o ile im podołam i zaakceptuję; 
5) wyrażam zgodę na tworzenie struktur UCiDK w danym województwie, w następujący sposób; 
- Pełnomocnikiem Rodu Polskiego, w skrócie PRP, będzie osoba, która otrzyma takie pełnomocnictwa od czterech osób; 
- Pełnomocnikiem Rady Gminy, w skrócie PRG, będzie osoba, która otrzyma pełnomocnictwa od dwudziestu PRP danej gminy; 
- Pełnomocnikiem Rady Wojewódzkiej, w skrócie PRW, będzie osoba, która otrzyma pełnomocnictwa od czterystu PRP; 
- Pełnomocnikiem Rady Krajowej, w skrócie PRK, będzie osoba, która otrzyma pełnomocnictwa od tysiąca PRP; 
- PRK z danego województwa nie może byd więcej niż siedmiu; 
6) PRP może udzielad dalszych pełnomocnictw w celu tworzenia struktur UCiDK oraz do innych urzędów i instytucji publicznych; 
7) wyrażam zgodę na to, by ww. pełnomocnicy mogli pracowad w różnych urzędach, czy instytucjach, które są wymagane 
w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w skrócie Konstytucji RP, a w których Naród nie ma swoich przedstawicieli. Tak więc  
PRP, PRG, PRW i PRK mogą byd też Pełnomocnikami m.in. w: Radzie Ministrów, Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, Narodowym 
Banku Polskim, sądach, prokuraturach, czy komendach policji, jeśli zdobędą najwięcej pełnomocnictw w danej kwestii od innych PRP; 
8) wyrażam zgodę na wykorzystywanie moich danych osobowych na potrzeby UCiDK, Sądu UCiDK, czy innych urzędów publicznych. 
 

 Potwierdzając poniższym podpisem, na podstawie art. 4, art. 26 ust. 2 i art. 82 Konstytucji RP, żądam: 
1) aby został utworzony przez założycieli UCiDK i ww. pełnomocników USP, który jest przewidziany w art. 218 Konstytucji RP,  
a którym nie może zarządzad Rada Ministrów, co wynika z art. 146 ust. 4 pkt. 4 Konstytucji RP; 
2) aby USP, w imieniu Narodu, jako jedyny zarządzał bezpośrednio majątkiem wspólnym Polaków za pomocą ww. pełnomocników; 
3) aby został utworzony i rozbudowany UCiDK i Sąd UCiDK przez założycieli i koordynatorów UCiDK oraz ww. pełnomocników; 
4)  aby władze Paostwa podległe Narodowi Polskiemu nie dokonywały prób kontroli, czy nadzoru nad UCiDK, nad Sądem UCiDK,  
nad USP i nie próbowały ograniczad ich funkcjonowania, czy finansowania z budżetu Paostwa, gdyż każde tego typu działanie będzie 
niezgodne z art. 2, art. 7, art. 8, art. 37 ust. 1, czy art. 83 Konstytucji RP oraz karane pozbawieniem wolności na okres nie mniej  
niż 5 lat i utratą majątku osób, które się tego dopuściły. O tym ostatecznie będzie decydował Sąd UCiDK; 
5) aby wszystkie Siły Zbrojne RP, w tym wojsko, policja i różnego rodzaju służby specjalne, podlegały bezpośrednio TYLKO pod UCiDK  
i Sąd UCiDK, gdyż tylko wówczas nie będą naruszane art. 2, art. 4, art. 7, art. 8, art. 26 ust. 2, art. 37 ust. 1, czy art. 83 Konstytucji RP;  
6) aby UCiDK i Sąd UCiDK były najważniejszymi organami władzy zwierzchniej w RP, w których ma byd sprawowana władza 
bezpośrednia, a nie pośrednia poprzez przedstawicieli. Z tego tytułu wyroki Sądu UCiDK, w którym sędziami mogą byd TYLKO 
założyciele i ww. pełnomocnicy UCiDK, mają mied moc najważniejszą i ostateczną, a nie tylko prawomocną; 
7) aby UCiDK wstrzymywał pracę w kontrolowanych instytucjach, firmach, urzędach, a nawet konstytucyjnych organach władzy,  
w przypadku, gdy stwierdzi, iż doszło w nich do naruszenia Konstytucji RP. O ewentualnym wznowieniu tej pracy ma zadecydowad  
Sąd UCiDK w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania takiego wniosku; 
8) aby założyciele, koordynatorzy i pełnomocnicy UCiDK, USP i Sądu UCiDK byli wynagradzani z budżetu Paostwa; 
9) aby pełnomocnikami UCiDK, Sądu UCiDK i USP nie były osoby z władzy wykonawczej administracji rządowej i samorządowej,  
osoby zarządzające spółkami Skarbu Paostwa, sędziowie władzy sądowniczej, prokuratorzy, policjanci, wojskowi, pracownicy służb 
specjalnych, ochroniarze, członkowie partii politycznych, czy założyciele i koordynatorzy UCiDK oraz obywatele Polski należący  
do mniejszości narodowych, którzy w tej kwestii mają ograniczone prawa publiczne, co wynika z art. 4 i art. 35 Konstytucji RP; 
10) aby UCiDK przeprowadzał przy pomocy podległych Sił Zbrojnych RP, do których należy zaliczyd wszystkie formacje uzbrojone,  
w tym policję i służby specjalne, kontrole i audyty na terenie Polski i poza nią, o ile będzie to możliwe i konieczne dla dobra wspólnego; 
11) aby pełnomocnik, który straci ponad 50% otrzymanych pełnomocnictw, został natychmiast pozbawiony swojej funkcji; 
12) aby UCiDK i Sąd UCiDK zaczęły już działad pod tymczasowym zarządem założycieli UCiDK na podstawie art. 4, art. 26 ust. 2 i art. 82 
Konstytucji RP, które nie przewidują ustaw w tej kwestii. 
13) aby Sąd UCiDK rozpatrywał sprawy karne dotyczące sędziów, prokuratorów, ministrów, posłów, senatorów, czy Prezydenta RP. 
 

 Ponadto ja niżej podpisany/-a oświadczam, że jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych 
informacji na temat swojej przynależności narodowej i ww. danych osobowych oraz przyjmuję do wiadomości, że kara z tego tytułu 
będzie nie mniejsza niż 5 lat pozbawienia wolności, o czym będzie ostatecznie decydowad Sąd UCiDK. 
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