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Piaseczno, dn. 06 stycznia 2017 r.  

 

Tadeusz CICHOCKI   

Ul. Radosna 1                                                                                                                                                            

05-500 Piaseczno                                                                                                                                              

Tel./fax: (22) 756-16-41                                                                                                                                                                                                                                                                                              

E – mail: tcichocki@tcichocki.pl                                                                                                                  

www.tcichocki.pl  

       

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego                                                          

Ul. Energetyczna 5 

05-500 Piaseczno                                                                                                                                               

E – mail: us1418@mz.mofnet.gov.pl; dorota.choinska@mz.mofnet.gov.pl  

 

Dot.: Wezwanie z dn. 28.12.2016 r. w sprawie złożenia dokumentów (1418--OB-3.4044.3780.2016.BA) 

otrzymane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w dn. 05.01.2017 r. 

 

W związku z treścią w/w wezwania działając w interesie społecznym Narodu Polskiego i 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Wskazuję, co następuje: 

 

1. Zgodnie z prawem naturalnym, art. 4.1 i art. 4.2 Konstytucji RP od dn. 02.11.2014 r. władzę 

w Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje bezpośrednio jej zwierzchnik - suweren – Naród Polski 

(http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf).  

Do czasu przedstawienia suwerenowi dowodów, które potwierdziłyby w sposób niepodważalny, że:   

a. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie powołany został na podstawie legalnego prawa 

zgodnego z polską racją stanu – polskim interesem narodowym przez osobę do tego 

uprawnioną - funkcjonującą w zgodzie z wolą uprawnionych wyborców, art. 4.2 Konstytucji 

RP i art. 3 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP. 
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(http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf). 

 

b. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie działa na rzecz legalnych organów w państwie - 

funkcjonujących w zgodzie z wolą uprawnionych wyborców, art. 4.2 Konstytucji RP i art. 3 

Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP oraz w oparciu o legalne prawo, powszechnie 

obowiązujące, zgodne z polską racją stanu/polskim interesem narodowym. 

Brak jest legalnych podstaw prawnych do uznania Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie za 

legalnie funkcjonujący organ podatkowy administracji publicznej. 

Wszelkie decyzje podejmowane przez nielegalnie funkcjonujące organa administracji publicznej w tym 

podatkowe, wydawane dokumenty, wysyłane wezwania, … są nielegalne - nieobowiązujące.  

2. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Piasecznie powołuje się na zapisy prawa nielegalnego - 

nieobowiązującego, bo ustanowionego przez osoby do tego nieuprawnione – funkcjonujące bez 

okazania niepodważalnych dowodów na zgodność oficjalnych wyników wyborów z wolą 

uprawnionych wyborców, art. 4.2 Konstytucji RP i art. 3 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP 

oraz niezgodnego z polską racją stanu - polskim interesem narodowym, bo umożliwiającego 

zarządzanie finansami publicznymi przez osoby do tego nieuprawnione – funkcjonujące bez 

okazania niepodważalnych dowodów na zgodność oficjalnych wyników wyborów z wolą 

uprawnionych wyborców, art. 4.2 Konstytucji RP i art. 3 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP.  

 

3. Wszelkie obowiązki, o których mowa w ustawie z dn. 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa 

(tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.), na którą powołuje się Naczelnik Urzędu 

Skarbowego w Piasecznie zostały zawieszone z dniem 02.11.2014 r. na mocy treści 

Proklamacji przejęcia władzy w RP przez Naród Polski (pkt 1 str. 13 z 19) i z dniem 

02.04.2015 r. na mocy art. 5 i art. 6 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP – najwyższej rangi, 

legalnego, powszechnie obowiązującego, zgodnego z polską racją stanu – polskim interesem 

narodowym prawa. Zawieszenie tych obowiązków obowiązuje do czasu zalegalizowania organów 

władzy/administracji w państwie. 

W związku z powyższymi faktami przedmiotowe wezwanie nie ma żadnej mocy prawnej. 

Informuję ponadto, że do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi na moje pismo z dn. 16 grudnia 

2016 r. w sprawie bezprawnego zajęcia przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie części 

wynagrodzenia za pracę (1418.EA.III.511-814.16.LM Cz. Nr 1505512). Jeżeli wina leży po stronie poczty 

– proszę o odpowiedź również pocztą elektroniczną. 

 

 

Tadeusz Cichocki 

W załączeniu: 
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- Moje pismo z dn. 16.12.2016 r. adresowane do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piasecznie. 

Do wiadomości: 

- Zwierzchnik władzy w RP (osoby fizyczne, media, przedsiębiorstwa, inne);                                                          

- Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - listy@prezydent.pl;                                                     

- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - kontakt@kprm.gov.pl; sprm@kprm.gov.pl;                                     

- Ministerstwo Finansów - kancelaria@mf.gov.pl;                                                                                            

- Ministerstwo Sprawiedliwości - skargi@ms.gov.pl;                                                                                         

- Rzecznik Praw Obywatelskich - biurorzecznika@brpo.gov.pl;                                                            

- Policja - kancelaria.gabinetkgp@policja.gov.pl; kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl;                                                                                          

- Urząd  Marszałkowski Województwa Pomorskiego – info@pomorskie.eu; 

marszalek@pomorskie.eu; w.byczkowski@pomorskie.eu; k.trawicki@pomorskie.eu; 

r.swilski@pomorskie.eu; h.zych-cison@pomorskie.eu; prasa@pomorskie.eu; 

m.pisarewicz@pomorskie.eu; m.ledwon@pomorskie.eu; s.lewandowski@pomorskie.eu;                                                                                                                                       

- Pomorski Urząd Wojewódzki – zok@gdansk.uw.gov.pl; 

sekretariat.wojewody@gdansk.uw.gov.pl;                                                                                             

- Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim – starostwo@powiatstarogard.pl;                     

- Urząd  Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – urzad_marszalkowski@mazovia.pl; 

rzecznik@mazovia.pl; strona@mazovia.pl;                                                                                                                      

- Mazowiecki Urząd Wojewódzki - wojewoda@mazowieckie.pl; info@mazowieckie.pl; 

wicewojewoda.dabrowski@mazowieckie.pl; wicewojewoda.standowicz@mazowieckie.pl; 

dyrektorgeneralny@mazowieckie.pl;                                                                                                      

- Ministerstwo Energetyki - me@me.gov.pl;                                                                                   

- Ministerstwo Skarbu Państwa - minister@msp.gov.pl;                                                                   

- Urząd Regulacji Energetyki - ure@ure.gov.pl;                                                                              

- PWiK Piaseczno - akordos@pwikpiaseczno.pl; kontakt@pwikpiaseczno.pl; 

ib@pwikpiaseczno.pl; pl@pwikpiaseczno.pl;                                                                                         

- PGNiG - reklamacje.moog.gw@pgnig.pl; reklamacje.rm@pgnig.pl; cc.moog@pgnig.pl;                                                                                                                             

- PROSCAPE - netlook.pl - ksiegowosc@netlook.pl; info@netlook.pl;                                         

- Urząd Miasta i Gminy Piaseczno- urzad@piaseczno.eu; sekretariat@piaseczno.eu;                                                       

juszczyk@piaseczno.eu; michalak@piaseczno.eu; rada@piaseczno.eu;                                               

- Wójt Gminy Lubichowo- ug.lubichowo@wp.pl; 1zastepcawojtalubichowo@wp.pl; 

wojt.lubichowo.gst@gminypolskie.pl;                                                                                                    

- Mazowieckie Sieci Światłowodowe - biuro@listy.knc.pl;                                                            

- Trybunał Konstytucyjny - prasainfo@trybunal.gov.pl; maciej.graniecki@trybunal.gov.pl; 

jankiewicz@trybunal.gov.pl; prezydialny@trybunal.gov.pl; bobinski@trybunal.gov.pl; 

sokolewicz.hirszel@trybunal.gov.pl; woloszczak@trybunal.gov.pl; lesniak@trybunal.gov.pl; 

orzecznictwo@trybunal.gov.pl; szepietowska@trybunal.gov.pl; skarga@trybunal.gov.pl; 

wilinski@trybunal.gov.pl; dorota.hajduk@trybunal.gov.pl; budzilo@trybunal.gov.pl; 

bib@trybunal.gov.pl; wydawnictwa@trybunal.gov.pl; sipa@trybunal.gov.pl; 

kerner@trybunal.gov.pl; orlinski@trybunal.gov.pl;  cygon@trybunal.gov.pl;                                                                                                                           

- Sąd Najwyższy – ref.inf.publ@sn.pl;  biuro.prasowe@sn.pl; sn@sn.pl;                                       

- Naczelny Sąd Administracyjny – informacje@nsa.gov.pl; prezesnsa@nsa.gov.pl; 

izbafin@nsa.gov.pl; izbagosp@nsa.gov.pl; izbaadm@nsa.gov.pl; borzecznictwa@nsa.gov.pl; 

wpe@nsa.gov.pl; wag@nsa.gov.pl;                                                                                                         

- Trybunał Stanu - zojd@sn.pl;                                                                                                         

- Stowarzyszenie Sędziów Polskich - prezes@iustitia.pl; rzecznikiustitia@gmail.com;  

- Inne. 
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