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Piaseczno, dn. 28 stycznia 2022 r.  

Zwierzchnik Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej    

Tadeusz Cichocki                                                                                                                                           

Ul. Radosna 1; 05-500 Piaseczno                                                                                                                  

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

tcichocki@tcichocki.pl;                                                                                                             

www.tcichocki.pl       

 

Nielegalnie Funkcjonujący Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                      Ul. Adama Mickiewicza 3;     15-213 Białystok;                                                                                                                                                                                                                                                                  

bok@bialystok.uw.gov.pl;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Dot.: Nielegalne funkcjonowanie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku (PUW). Pismo 

(NK-II.142.11.2022.AK) przesłane w dn. 27.01.2022 r. pocztą elektroniczną. 

 

W nawiązaniu do w/w pisma wysłanego (bez podpisu) przez Zofię Silwonik pełniącą funkcje Dyrektora 

Wydziału Nadzoru i Kontroli z up. osoby nieuprawnionej do sprawowania urzędu na stanowisku 

Wojewody Podlaskiego oraz w związku z faktem braku wiarygodnych - posiadających wartość 

dowodową dokumentów źródłowych w procesach wyborczych stanowiących podstawę do ustalenia ich 

wyników bezwzględnie wymaganych przez Zwierzchnika Władzy w RP niezależnie od innych 

okoliczności (np. nielegalnie ustanowionych i sprzecznych z polską racją stanu przepisów prawa), bo 

ich brak: 

 

- Uniemożliwia zweryfikowanie zgodności oficjalnych wyników wyborów z faktyczną wolą 

podmiotów czynnego prawa wyborczego. 

- Umożliwia jednocześnie dowolne i bezkarne, bo nieweryfikowalne fałszowanie faktycznych 

wyników przez PKW i inne komisje wyborcze na zlecenie ich sponsorów, mentorów, …: 

1. Zarzut:  

 

Nielegalne funkcjonowanie PUW, bo realizowane przez osoby nieuprawnione – rekomendowane, 

powołane i nadzorowane sprzecznie z przepisami prawa (art. 6, 7 i 8 Ustawy z dn. 23.01.2009 r. o 

wojewodzie i administracji rządowej w województwie – Dz.U.2022.0.135 t.j.) przez osoby 

nieposiadające wymaganych prawem (art. 4.2 Konstytucji, art. 3 DZW  - 

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

Dekret Zwierzchnika Władzy w RP, …) i wolą suwerena - art. 2 DZW 1-2018 

(http://www.tcichocki.pl/Dekret%20Zwierzchnika%20W%C5%82adzy%20w%20RP%201-

2018%202018.10.25.pdf) niepodważalnie udokumentowanych mandatów społecznych.   

 

2. Dotyczy: 

Wszystkich przedstawicieli PUW z Wojewodą na czele. 

mailto:tcichocki@tcichocki.pl
http://www.tcichocki.pl/
mailto:bok@bialystok.uw.gov.pl
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3. Żądania Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej: 

 

Działając w interesie państwa i Narodu Polskiego w imieniu suwerena sprawującego w sposób 

bezpośredni władzę zwierzchnią w RP na podstawie prawa naturalnego i art. 4 Konstytucji 

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

PPWB) kategorycznie żądam:   

 

3.1. Wykazania na podstawie art. 4 i art. 13 Ustawy o dostępie do informacji publicznej 

(Dz.U.2020.0.2176 t.j.) oraz art. 61 Konstytucji RP (Dz.U.1997.78. 483) w związku z treścią art. 

4.1 i 4.2 Konstytucji oraz art. 3 DZW legalności uprawnień przedstawicieli PUW poprzez 

wykazanie w sposób niepodważalnie udokumentowany faktu posiadania przez Prezesa Rady 

Ministrów, który powołał Wojewodę i Wicewojewodów oraz ministra właściwego do spraw administracji 

publicznej wnioskującego o powołanie Wojewody wymaganych prawem i wolą suwerena mandatów 

społecznych.     

 

3.2. W przypadku nie wykazania legalności uprawnień, o których mowa powyżej - niezwłocznego 

zaprzestania procederu nielegalnego funkcjonowania i nieuprawnionego odwoływania się do 

przepisów prawa przeznaczonego wyłącznie dla organów legalnych – reprezentowanych przez 

osoby uprawnione.  

 

3.3. W przypadku nie wykazania legalności uprawnień i nie zaprzestania nielegalnego funkcjonowania 

– wskazania (w związku z treścią art. 6 k.p.a. i art. 7 Konstytucji) podstawy prawnej i faktycznej 

nie zastosowania się do przedstawionych powyżej żądań suwerena bezpośrednio sprawującego 

władzę zwierzchnią w RP w zgodzie z polską racją stanu i polskim interesem narodowym pod 

rygorem nieważności z mocy prawa wszelkich decyzji oraz odpowiedzialności karnej przed 

organami Zwierzchnika Władzy w RP za działanie na szkodę państwa i Narodu Polskiego. 

Informuję ponadto, że do chwili obecnej nie podważono prawomocnego, ostatecznego i obowiązującego 

charakteru w/w PPWB, DZW i DZW 1-2018 co oznacza, że wywołują one skutki prawne. 

4. Pouczenie 

Odpowiedź na niniejsze pismo adresowana powinna być do Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej 

Polskiej reprezentowanego przeze mnie i udzielona wyłącznie przez osobę uprawnioną do legalnego 

reprezentowania PUW w ustawowym terminie i w trybie formalnym pod rygorem jej nieważności z 

mocy prawa.                                                                                 

Tadeusz Cichocki  

 

Zwierzchnik Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                  

Do wiadomości: 

- Zwierzchnik Władzy Rzeczypospolitej Polskiej;                                                                                                                        

- Inne. 

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

