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Piaseczno, dn. 19 stycznia 2023 r.  

Tadeusz Cichocki - Konstytucyjny Zwierzchnik Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej                               

Ul. Radosna 1; 05-500 Piaseczno                                                                                                                  

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

tcichocki@tcichocki.pl;                                                                                                             

www.tcichocki.pl 

 

Nielegalnie Funkcjonujący Naczelnicy Urzędów Skarbowych w Piasecznie oraz w Sierpcu                                                                                                                                   

Komórka zamiejscowa w Sierpcu (?) ul Piastowska 48; 09-200 Sierpc; us.sierpc@mf.gov.pl;                                                                        

ul. Energetyczna 5; 05-500 Piaseczno; us.piaseczno@mf.gov.pl;                                                                                                                 

Dot.: Pismo (UNP: 1418-22-168529) z dn. 29.12.2022 r. otrzymane listem zwykłym w dn. 18.01.2023 r. 

Działając w żywotnym interesie państwa i Narodu Polskiego informuję, że od wielu lat wszystkie organa w 

państwie funkcjonują nielegalnie (http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm). W związku z powyższym w celu 

wyjaśnienia czy nadawcą przedmiotowego pisma są legalnie funkcjonujący Naczelnicy Urzędów 

Skarbowych w Piasecznie (dalej – USP) oraz w Sierpcu (dalej USS) - żądam: 

1. Na podstawie art. 4 Ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz art. 61 i art. 4 Konstytucji w 

związku z art. 127, art.231 §1 i §2, art. 271 § 1 i § 3 K.k., art. 6 K.p.a., art. 7 Konstytucji,... wykazania w 

ustawowym terminie legalności uprawnień wszystkich przedstawicieli USP oraz USS pod rygorem 

nieważności przedmiotowego pisma oraz wszystkich innych pism i decyzji a także odpowiedzialności 

karnej przed Zakonspirowanymi Organami Zwierzchnika Władzy ustawodawczej, wykonawczej i 

sądowniczej w RP.  

W tym celu należy wykazać/udowodnić suwerenowi fakt posiadania wymaganych prawem mandatów 

społecznych (nie mylić z protokołem, zaświadczeniem, stanowiskiem, mandatem,... członków komisji 

wyborczej) uprawniających do sprawowania urzędu na stanowisku Prezesa Rady Ministrów i ministra 

właściwego do spraw finansów publicznych w związku z treścią art. 27, art. 13, art. 24 i art. 31 Ustawy o 

Krajowej Administracji Skarbowej z dn. 16.11.2016 r. (Dz.U.2022.0.813 t.j.). Lub 

2. Niezwłocznego zaprzestania nieuprawnionego funkcjonowania przedstawicieli USP oraz USS do 

czasu ewentualnego, ponownego powołania ich, ale tym razem przez osoby uprawnione. Mogłoby ono 

stanowić podstawę do nadzwyczajnego złagodzenia kar a także umożliwiłoby szybsze uporządkowanie 

spraw naszej Ojczyzny. 
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