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Piaseczno, dn. 23 grudnia 2022 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 Funkcjonująca Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie                                                                                      
kpp.piaseczno@policja.waw.pl; dyzurny.piaseczno@ksp.policja.gov.pl; 

komendant.piaseczno@ksp.policja.gov.pl;                                                                                                         

05-500 Piaseczno; Ul. Kościelna 3;                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Dot.: WEZWANIE KPP-D-10807/22 z dn. 21.12.2022 r. otrzymane listem poleconym za potwierdzeniem 

odbioru w dn. 23.12.2022 r. 

 

W odpowiedzi na w/w pismo 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 jest legalnie funkcjonująca Komenda Powiatowa 

Policji w Piasecznie działając w żywotnym interesie państwa i Narodu Polskiego żądam pod rygorem 

nieważności przedmiotowego pisma i wszystkich innych pism, postanowień, decyzji, pouczeń, … oraz 

odpowiedzialności karnej przed zakonspirowanymi organami Zwierzchnika Władzy (ustawodawczej, 

wykonawczej i sądowniczej) w RP wykazania suwerenowi w ustawowym terminie (licząc od 20.12.2022 r. -  

daty otrzymania mojego pisma z dn. 13.12.2022 r. – w załączeniu) na podstawie art. 4 Ustawy o dostępie do 

informacji publicznej oraz art. 61 i art. 4 Konstytucji RP w związku z art. 127 K.k., art. 6 K.p.a., art. 7 

Konstytucji,... legalności uprawnień wszystkich jej przedstawicieli – przedstawienia wymaganych prawem 

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

komisji wyborczej) i pełnomocnictw/upoważnień/powołań,... albo niezwłocznego, dobrowolnego 

zaprzestania przestępczego procederu wyczerpującego znamiona m.in. współudziału w zamachu stanu – 

pozbawianiu Polaków niepodległości – niezależności od formalnego wpływu osób 

nieuprawnionych.  Dobrowolne i niezwłoczne odstąpienie od nielegalnego funkcjonowania stanowiłoby 

podstawę do nadzwyczajnego złagodzenia kary oraz umożliwiłoby szybsze uporządkowanie spraw naszej 

Ojczyzny. W celu wykazania legalności uprawnień policjantów należy w szczególności wykazać wymagany 

prawem mandat społeczny uprawniający do sprawowania urzędu na stanowisku ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych oraz Prezesa Rady Ministrów w związku z treścią art. 5; art. 6b i art. 6c Ustawy o Policji z dn. 

06.04.1990 r. (Dz.U. 2021.0.1882. t.j.). 

W przypadku niepodważalnego wykazania suwerenowi legalności uprawnień przedstawicieli Policji 

wnioskuję o przesłuchanie mnie na zasadach określonych art. 177 § 2 k.p.k. 

Na podstawie art. 63 § 4 k.p.a. żądam potwierdzenia przeczytania tej wiadomości. 

 

Tadeusz Cichocki – przedstawiciel Zwierzchnika Władzy w RP. 
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