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Zwracamy się do pana Panie Prezydencie Andrzej Duda, jako do swego usługodawcy mającego najwyższy urząd 
i obowiązki stać na straży praworządności i dobrobytu naszego. Celem tego pisma jest sprawdzenie czy pan ma 
dobre zdolności samokrytyki, weryfikacji własnych umiejętności i rozumienia wymagań Narodu Polskiego. Jeśli 
pan się sam potrafi ocenić prawidłowo to dobrze a jeśli nie to naród pana osądzi czy i jak się pan wywiązuje z 
obowiązków. I czy pan zna jak znać należy te obowiązki. Teraz kładziemy nacisk na „prawo”, to najwyższe, to 
naturalne, nasze prawo które wszyscy znamy a jednak go brak w życiu codziennym i w administracji 
państwowej.
Konieczne jest aby się pan jasno wyraził tym bardziej że ma pan wykształcenie prawnicze. Czy pan nas rozumie, 
czy wie pan o jakim prawie mowa? Proszę nas przekonać że pan zna definicję prawa. Owszem my 
podpowiadamy w tym piśmie i do pana panie Prezydencie Andrzej Duda należy potwierdzić lub zaprzeczyć czy 
się rozumiemy i czy to samo prawo jest dla nas prawem. Tak w ten sposób się pan sam osadzi, przedstawi czy 
pan jest naszym wiernym sługą czy może nie daj Bóg wrogiem.
Prawo jest proste i każdy je zna. Przepisy bezprawia a zwykle są to ustawy i kodeksy nikt tego nie zna i są 
bezprawiem.
Pan się wypowie lub nawet nie wypowie, a my Naród Polski ocenimy czy my płacimy i uznajemy takiego sługę 
narodu czy nie.  Czy może potrzebna jest nam nasza wersja Magna Carta?

Te narody które maja dobrze rozwinięte prawo dobrze prosperują. Są to słowa polityków z Nowej Prawicy. 
Prawdziwe słowa. Czy pozwoli pan że dołączymy do krajów o dobrze rozwiniętym prawie?

Panie Prezydencie, w naszym kraju nie mamy sądów prawa. Firmy biznesowe,  które maja w swej nazwie 
słowo „sąd” sugerujące że są organem państwowym jak urząd czy sąd np. Sąd Rejonowy, są biznesem z jedynym
obowiązkiem pomnażania majątku. One nie operują na podstawie prawa. 

Gorzej niż to. Każdy człowiek prowadzący  biznes musi przestrzegać prawa. Te firmy 
w których nazwie istnieje słowo „sąd” nie przestrzegają zasad prawa.  Ponadto wymuszają swoje usługi. A gorzej
niż to gdyż współpracują z organizacją przestępczą zwaną POLICJA.  Gdy pracownik firmy sąd, wyda swoje 
postanowienie jawnie lub niejawnie to przestępcy z firmy POLICJA, czynią gwałt wobec ofiary jaką sobie 
upatrzył pracownik firmy sąd.  I tu warto nieco wyjaśnić ku sprawiedliwości, że gdy pracownik firmy sąd wydaje
swoje postanowienie to nie wydaje go w imieniu prawa tylko w imieniu innej firmy III RP. Nawet na filmach 
typu Western, dbają o to aby szeryf aresztował w żadnym innym ale w imieniu prawa.

Panie Prezydencie - czy Naród Polski potrzebuje aby firmy się nawzajem wspierały i czyniły gwałt łamiąc 
prawo, czy potrzebuje sądów prawa, operujących na podstawie i w ramach prawa jak to głosi art. 7 
konstytucji? Oczywiście, że potrzebuje sądów prawa. A sądy prawdziwe i prawe musza wydawać wyroki 
na podstawie i w imieniu prawa.

Panie Prezydencie jako prawnik z wykształcenia z pewnością Pan wie, że nie każda ustawa, uchwała czy 
rozporządzenie przyjęte przez parlament i nawet podpisane przez prezydenta jest automatycznie prawem. Żeby 
takim było musi być zgodne z zasadami prawa. Jeśli nie jest zgodne to jest to legalne bezprawie. I to ma miejsce 
w sądach.

A POLICJA jest firmą biznesu, i policjanci nie znają prawa i je łamią. Prosty i znany przykład; podczas 
bezprawnych restrykcji plandemii, dali wiele mandatów za to że niektórzy nie dali się ujarzmić i nosić kagańce. 
Wszystko to było bezprawne co jakimś cudem w prawie każdym wypadku sądy wykazały odrzucając te pozwy 
jako bezprawne.

Panie Prezydencie, za pańskiej służby Narodowi Polskiemu, pan pozwala na to aby uzbrojeni przestępcy 
utrzymujący się z naszych pieniędzy napadali na nas, zniewalali i krzywdzili? Rutynowo łamią prawo 
zniewalając nas a definicję tego czytamy w Art 115 par 23, że zniewalaniem nas jest traktowanie nas tak jak 
traktują nas policjanci, to znaczy jak swoją własność.  Co my mamy z panem teraz uczynić?



Czy jest pan w stanie i ma ochotę i zdolności wprowadzić podobnie jak w UK obowiązek aby każdy policjant 
znał i przestrzegał prawo?  Takie samo prawo powszechne (Common Law) jak brytyjscy policjanci?
Czy mamy sobie szukać takiego Prezydenta który potrafi to uczynić?

A czy Naród Polski potrzebuje firmy Prezydent Polski czy człowieka odpowiedzialnego 
za sprawiedliwość i dobrobyt Polaków? A to byłoby zgodne z art. 30 konstytucji.  

Może przed generalną rewizją warunków pracy i płacy Prezydenta, warto dać panu konkretne zadanie właśnie 
przywrócenia prawa w policji i nadania jej rangi organizacji społecznej a nie biznesowej, i tego samego wymogu 
w sądach?

Przecież obecne niezbyt dobre zasady obowiązków i praw Prezydenta mówią że ma Pan możliwość 
bezpośredniego wpływu na proces prawny a nawet może Pan zwołać referenda i ogłosić wolę Narodu Polskiego.

Umówmy się więc, że stało się pilną koniecznością aby przywrócić w Polsce najwyższe prawo, powiedzmy w 
esencji 5 zasad prawa powszechnego. To są te same które znają i respektują brytyjscy policjanci. 1. Nie krzywdź,
2. Nie niszcz, 3. Wywiązuj się z umowy. My mamy dodatkowe 2 zasady - zasada wzajemności czyli nie czyń 
drugiemu czego nie chcesz z powrotem  i druga to że każdy ma prawo i obowiązek bronić własnego zdrowia i 
życia.  Wymagać je w policji Polskiej i w sądach prawa i w każdym urzędzie jak art 7 w  konstytucji mówi.

„Wszelka władza z Narodu pochodzi”, mówi obecna konstytucja a też mówiła Konstytucja 3 Maja. Więc ma Pan 
obowiązek nas słuchać co jest też obowiązkiem prawnym wynikającym z prawa Komercyjnego i jasno opisanego
w UCC (uniform commercial code), gdyż za to panu płacimy.

Maksymy prawa, są  wykładnikami prawa, są  sprawdzianem. Czy jest ponad pana możliwości dać panu do 
wykonania zadanie że w ramach przywracania prawa najwyższego czyli naturalnego uczyni pan wszystko aby na 
początek poniższe maksymy prawa były koniecznie przestrzegane w sądach prawa i w każdym urzędzie w 
Polsce?

Maksymy prawa 

1. Robotnik jest warty najęcia (dniówki).  

2. Równość przed prawem lub bardziej precyzyjnie. Wszyscy jesteśmy równi wg prawa. (art 32 konstytucja 
97). Lub; „nikt nie jest ponad prawem”.  

3.  W komercji, prawda jest suwerenem. Suweren mówi tylko prawdę (jest prawdomówny). Twoje słowo jest 
gwarancją.  Prawda jest podstawą cywilizacji, jest podstawą wszystkiego. Bez prawdy nic nie miałoby sensu.

4. Prawda jest wyrażona w formie Affidavit. Affidavit jest twoim szczerym wyrażeniem twojej prawdy. W 
komercji affidavit musi być poparty i musi być podstawą transakcji. W komercji musi ktoś nadstawić swój kark i 
gwarantować że to jest prawda, że to jest sprawdzone, że to jest zweryfikowane. Affidavit jest mieczem 
obusiecznym. Jeśli oszukasz, to sobie krzywdę tak samo czynisz jak temu kogo chcesz oszukać. I jesteś 
odpowiedzialny za oszukanie.

5. Nieobalony affidavit stoi jako prawda w prawie komercyjnym (i każdym). Kto nie zaprzeczy, ten 
potwierdza. Potwierdza to art 122 kpa.

6. Nieobalony affidavit jest wyrokiem w prawie. 

7. W komercji, każda sprawa do rozwiązania musi być jasno wyrażona. Nikt nie potrafi czytać umysłu więc 
nie ma nic w domyśle. Wszystko musi być jasno wyrażone bez domysłów. [nie ma czegoś takiego jak: no 
wszyscy wiedzą...  musi być wyrażone na piśmie co wszyscy wiedzą, a raczej co oskarżający lub ten co wnosi o 
wyjaśnienie w affidavit wyraża.]



8. Kto opuszcza pole walki pierwszy ten przegrywa automatycznie. Tu jest mowa o tym że jeśli ktoś nie 
odeprze affidavit przeciwko sobie punkt po punkcie, ten opuścił pole walki i przegrał. Domniema się że rząd 
istnieje po to aby rozsądzić takie konflikty w sądzie zamiast w pojedynku na szable lub broń palną gdzie ludzie 
się zabijają lub ranią. „Kto ma okazję a nie obali oskarżenia, ten akceptuje oskarżenie, winę.”

9. Poświęcenie jest miarą zaufania, zaangażowania (bez poświęcenia, nie ma odpowiedzialności, nie ma 
autorytetu ani miary przekonania.) Nie ma ryzyka, nie ma biznesu.

10. Satysfakcja tytułu egzekucyjnego może nastąpić tylko przez obalenie affidavit punkt po punkcie, 
arbitrację jurorów lub wypłata odszkodowania.

Prawo komercyjne procesowane jest bez sędziego. Jest ponadczasowe. I jest podstawą istnienia dowolnego rządu
lub sądu. 

Żaden prawnik ani sędzia nie może obalić lub znieść lub unieważnić ustalonych faktów w affidavit. Jedyny kto 
ma prawo potwierdzić lub obalić fakty w affidavit są ludzie objęci tym affidavit. Jest twoją racją i obowiązkiem 
bronić swojego stanowiska i mowić za siebie. 

Oczywiste jest że jeli pan nie wykona naszego polecenia to złamie pan prawo społecznej umowy jak opisano, ale 
też nie będzie działał w naszym najlepszym interesie a może działał w najgorszym.
Bo w najlepszym interesie i obecnie bardzo pilnym jest przywrócenie prawa powszechnego, najwyższego i 
sądów prawa, i prawa w policji i w każdym urzędzie.  

Czy jest to zadanie ponad pańskie możliwości? Jeśli tak to proszę podać się do dymisji. Jeśli pan wykona to 
zadanie to Naród Polski z chęcią uhonoruje pana na obecnym stanowisku.

Ku przypomnieniu. W sprawach prawa, nie ma demokracji. Więc wykonanie tego specyficznego zadania 
jakie panu stawiamy nie może zależeć od opinii nikogo, od głosowania itd.
Bo to byłoby tak jakby grupa ludzi poddała pomysł pod głosowanie czy nawet referendum że w Polsce można w 
piątki gwałcić i rabować. Więc się zgadzamy panie Prezydencie, Andrzej Duda, że w tych sprawach 
przywrócenie prawa jest decyzją odpowiedzialnych ludzi a nie głosowania. Czy to jest jasne?

Taka jest wola i potrzeba Narodu Polskiego.
Jeśli się pan nie zgadza i/lub nie wykona tego zadania, to oznacza że nie chce pan aby prawo było podstawą życia
w Polsce a też że pan nie spełnia wymagań jakie Naród stawia przed Prezydentem Polski i utrzymuje obecne 
bezprawie.

Podsumowanie:

1. Czy potwierdza pan naturalną hierarchie władzy: 1. Naród Polski, 2. urzędy w tym urząd Prezydenta.
2. Czy potwierdza pan że podstawą prawa jest - Consensus facit legem - umowa, zgoda jest podstawą 
prawa.
3. Czy potwierdza pan że konieczne jest natychmiastowe wprowadzenie zasady że POLICJA i policja i 
milicja ludowa  i sądy znają i stosują prawo a też wszyscy urzędnicy i wszyscy  w Polsce.

W przepisach dotyczących obowiązków i praw Prezydenta, ma pan Panie Prezydencie bezpośredni wpływ na 
procesy sądowe. I Naród Polski wymaga aby Pan przywrócił prawo które jest w pełni kompatybilne z 5 zasadami
podanymi powyżej a to też czyni je kompatybilnym z Common Law.

Nie, to nie są dodatkowe wymagania. To jest wyjaśnienie i przypomnienie i jest to zgodne z urzędową ofertą 
napisaną w art 7 Konstytucji.

Taka jest wola Narodu Polskiego


