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Piaseczno, dn. 30 sierpnia 2017 r.  

 

 

Tadeusz Cichocki   

Ul. Radosna 1                                                                                                                                                            

05-500 Piaseczno                                                                                                                                              

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

E – mail: tcichocki@tcichocki.pl                                                                                                                  

www.tcichocki.pl  

  

 

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie 

                                                                    Ul. Alojzego Felińskiego 2B 

01-513 Warszawa                                                                                                                                              

E-mail: ias@mz.mofnet.gov.pl  

 

 

Dot.: „Wezwanie” Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie (1401-IEE-

4.711.1.317.2017.MM) z dn. 22.08.2017 r. w sprawie usunięcia braku formalnego – złożenia podpisu 

otrzymane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w dn. 29.08.2017 r. 

 

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

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Informuję, że 

 

Oryginał mojego pisma z dn. 02.08.2017 r. opatrzony moim własnoręcznym podpisem ponownie został 

przesłany do adresata w dniu dzisiejszym za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru. 
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Jednocześnie wzywam Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie do przedstawienia 

Suwerenowi dowodów, które potwierdziłyby w sposób niepodważalny, że: 

 

1. Wszystkie przepisy prawa wskazane w przedmiotowym wezwaniu są legalne - ustanowione 

przez faktycznych przedstawicieli narodu w organach władzy ustawodawczej - osoby wyłonione w 

sposób niepodważalnie udokumentowany w zgodzie z wolą uprawnionych wyborców, art. 4.2 Konstytucji 

RP i art. 3 Dekretu Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 02.04.2015 r. 

(http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf) oraz 

powszechnie obowiązujące – zgodne z polską racją stanu i polskim interesem narodowym.  

 

2. Przywoływane w przedmiotowym wezwaniu orzecznictwa sądów administracyjnych są legalne 

i prawomocne - wydane przez osoby do tego uprawnione – powołane przez Prezydentów RP (Art. 5. § 1. 

Ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych – zapis zgodny z polską racją 

stanu i polskim interesem narodowym) wyłonionych w sposób niepodważalnie udokumentowany w 

zgodzie z wolą uprawnionych wyborców, art. 4.2 Konstytucji RP i art. 3 Dekretu Zwierzchnika Władzy 

w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 02.04.2015 r. a nie oszustów bezprawnie pełniących ich obowiązki 

oraz, że w/w osoby funkcjonowały na podstawie i w granicach legalnego oraz powszechnie 

obowiązującego prawa. 

 

W demokratycznym państwie prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, jakim 

rzekomo jest RP - art. 2 Konstytucji (zapis zgodny z polską racją stanu/polskim interesem narodowym) 

jedynie legalne organa władzy/administracji publicznej i na podstawie legalnego oraz zgodnego z polską 

racją stanu i polskim interesem narodowym prawa uprawnione są do sprawowania władzy w imieniu 

narodu: ściągania podatków i zarządzania nimi, reformowania sądownictwa, zmiany Konstytucji, 

wydawania orzeczeń i wyroków, …. 

 

 

 

 

 

 

Tadeusz Cichocki 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

 

1. Adresat (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru). 

2. a/a. 

 

 

 

http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf

