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Nielegalnie Funkcjonujący Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kamienna 
Inga Biernat  – „Naczelnik Urzędu Skarbowego” 
Dot.: Zawiadomienie (2611-SEW.720.775545.2022)

Kilka słów wstępu: 
Proszę nie odkładać sprawy jako „załatwiona” do archiwum x ponieważ nikt w naszej już dość długiej i 
powoli nudnej konwersacji nie podważył – nawet nie próbował – Dekretu Zwierzchnika Władzy (DZW 
poraz kolejny w załączniku). Proponowane w którymś piśmie przez Państwa firmę oględziny uprawnień
pracownika Pani Jakubowskiej nie mają sensu ponieważ aby te uprawnienia miały wartość należało aby 
były wystawione przez urzędnika z mandatem społecznym oraz posiadającego dowody na legalność 
swojego urzędu. Od 8 lat nikt jeszcze nie podważył DZW i nie wykazał takich dowodów. Ale jeżeli 
takie się znajdą – czekam. W każdym piśmie powołujecie się Państwo na różne ustawy. Pomijam fakt że
ustawa sama w sobie nie nadaje nikomu uprawnień, ale może przejdziemy dalej – owe ustawy są 
nielegalne. Z racji tego że MSZ (załącznik) jak i IPN doskonale wiedzą że Polska nie ma zawartych 
dokumentów rozejm/pokój po II wojnie światowej, a co za tym idzie pomimo zawieszenia broni nadal 
jest pod okupacją – obowiązauję nas Dekret Prezydenta Raczkiewicza (załącznik) oraz Dekret 
Zwierzchnika Władzy Tadeusza Cichockiego. 

Tekst postanowienia poniżej został już wydrukowany i dostarczony pocztą z moim podpisem, a 
że jest prawomocny i ostateczny nie widzę potrzeby aby go zmieniać.

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA W IMIENIU ZWIERZCHNIKA WŁADZY W 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Działając w żywotnym interesie Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu suwerena – Narodu Polskiego – 
ostatecznego decydenta w sprawach państwa – zwierzchnika władzy ustawodawczej, wykonawczej i 
sądowniczej doręczam nielegalnie funkcjonującemu Urzędowi Skarbowemu w Skarżysku-Kamienna 
(dalej - NFUSSK) odpis postanowienia w imieniu Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej  
wraz z uzasadnieniem.

POSTANOWIENIE W IMIENIU ZWIERZCHNIKA WŁADZY W RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ OD, KTÓREGO NIE PRZYSŁUGUJE ZAŻALENIE 



Zwierzchnik Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej w składzie – Piotr z rodu Niemiec - przedstawiciel 
Narodu Polskiego po rozpoznaniu sprawy odnośnie roszczeń waszej firmy na podstaswie „deklaracji” 
na posiedzeniu niejawnym przedmiotowego pisma – Zawiadomienie Naczelnika Urzędu Skarbowego 
(2611-SEW.720.775545.2022) działając na podstawie prawa naturalnego, art. 1 i 3 Dekretu 
Zwierzchnika Władzy w RP (dalej – DZW 
http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf) a także art. 
4.1 i 4.2 Konstytucji RP (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483) oraz Proklamacji przejęcia bezpośredniego 
sprawowania władzy zwierzchniej w Polsce przez naród (dalej - PPWB 
http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf) 

POSTANOWIŁ 
A. Anulować przedmiotowe postępowanie egzekucyjne (2611-SEW.720.775545.2022)  z dn. 
18.09.2022 r., jako nieważne z mocy prawa - niewywołujące żadnych skutków prawnych, bo 
prowadzone przez nielegalnie funkcjonujący organ reprezentowany przez osobę nieuprawnioną – 
nielegalnie powołaną do sprawowania urzędu na stanowisku Naczelnika Urzędu Skarbowego w 
Skarżysku-Kamienna przez inną osobę nieuprawnioną – Szefa Krajowej Administracji Skarbowej 
nielegalnie powołanego przez kolejną osobę nieuprawnioną - Prezesa Rady Ministrów, nieposiadającego
wymaganego prawem niepodważalnie udokumentowanego mandatu społecznego uprawniającego do 
sprawowania tego urzędu (art. 4.2 Konstytucji RP, art. 3 DZW,…). 

B. Nakazać Inga Biernat, Eliza Jakubowska - „Naczelnikowi” oraz pracowniką firmy NFUSSK 
zdjęcie blokady/zajęcia z konta 

C. Po raz kolejny nakazać przedstawicielom NFUSSK pod rygorem odpowiedzialności karnej przed 
suwerenem lub w przypadku przeprowadzenia w państwie właściwych reform przez osoby uprawnione 
(!) – przed legalnymi sądami: 

C.1. Niezwłoczne zaprzestanie procederu nielegalnego funkcjonowania – działania na szkodę RP lub 
niezwłoczne wykazanie suwerenowi na podstawie art. 4.1 (1) Ustawy o dostępie do informacji 
publicznej w związku z treścią art. 4.1 i 4.2 Konstytucji RP oraz art. 3 DZW a także PPWB legalności 
ich uprawnień w szczególności Naczelnika Urzędu Skarbowego – Inga Biernat do sprawowania urzędu
– faktu posiadania niepodważalnie udokumentowanego mandatu społecznego przez Prezesa Rady 
Ministrów, który dokonał powołania Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (art. 13.2 Ustawy o 
Krajowej Administracji Skarbowej z dn. 16.11.2016 r. – Dz.U.2021.0.422 t.j.), który z kolei powołał 
naczelnika na podstawie art. 27.1 w/w ustawy.
D. Poinformować, że: 

D.1. Do chwili obecnej Nielegalnie funkcjonujący Urząd Skarbowy w Skarzysku i inne nie przedstawiły
suwerenowi żadnych wyjaśnień ani informacji/niepodważalnych dowodów w sprawie legalności 
uprawnień ich przedstawicieli, do czego wielokrotnie i od dawna wzywane były na podstawie 
przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 4.1 i 4.2 Konstytucji. 
D.2. Przepisy Ustawy z dn. 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji odnoszą się 
wyłącznie do legalnie funkcjonujących organów/urzędów – reprezentowanych przez osoby uprawnione 
– powoływane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, co oznacza, że nie mogą być stosowane 
przez NFUSSK. 
D.3. Przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900, z 
późn. zm.) odnoszą się wyłącznie do legalnie funkcjonujących organów/urzędów – reprezentowanych 
przez osoby uprawnione – powoływane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, co oznacza, że nie
mogą być stosowane przez nielegalnie funkcjonujący NFUSSK 
D.4. W związku z powyżej przedstawionymi informacjami egzekucji administracyjnej nie podlegają 
haracze i kontrybucje ściągane przez nielegalnie funkcjonujące organa - zorganizowane grupy 
przestępcze funkcjonujące świadomie/umyślnie i konsekwentnie w oparciu o nielegalne uprawnienia 
swoich przedstawicieli bezprawnie nazywane przez nich podatkami (art. 2 § 1 Ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji). 



E. Oskarżyć przed zakonspirowanymi Trybunałami Narodu Polskiego (organami Zwierzchnika Władzy 
w RP) przedstawicieli NFUSSK oraz wszystkich innych nielegalnie funkcjonujących 
organów/urzędów/instytucji, … w RP: 

E.1. Na podstawie prawa naturalnego i art. 23 Ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z 
treścią jej art. 4.1 o nie udostępnienie suwerenowi informacji (dowodów) w sprawie legalności 
posiadanych rzekomo uprawnień – zaświadczenia które znajdują się w aktach Pani Jakbubowskiej nie 
mają żadnej wartości dowodowej do momentu wykazania posiadania niepodważalnie 
udokumentowanego mandatu społecznego przez Prezesa Rady Ministrów, który dokonał powołania 
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (art. 13.2 Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej z dn. 
16.11.2016 r. – Dz.U.2021.0.422 t.j.), który z kolei powołał „naczelnika” na podstawie art. 27.1 w/w 
ustawy.
E.2. Na podstawie prawa naturalnego i art. 231 § 1. k.k. o świadome/umyślne działania na szkodę 
interesu publicznego i prywatnego. 
E.3. Na podstawie prawa naturalnego, art. 127 § 1 k.k. i art. 8 DZW o współudział w zamachu stanu - 
pozbawianiu Polaków niepodległości - niezależności od formalnego wpływu osób nieuprawnionych. 
E.4. Na podstawie prawa naturalnego oraz art. 8 DZW o zdradę stanu – działanie na szkodę Polski i 
Polaków. 
 
UZASADNIENIE  
1. Legalności/prawomocności, zgodności z polską racją stanu i polskim interesem narodowym, 
ostatecznego i powszechnie obowiązującego charakteru oraz najwyższej rangi prawnej (wyższej od 
Konstytucji RP) wydanych przez suwerena w/w DZW i PPWB do chwili obecnej nie podważono, co 
oznacza, że wywołują one skutki prawne. 

2. Nigdy nie wykazano suwerenowi legalności uprawnień reprezentantów organów w państwie i prawa 
na podstawie, którego działają. Ani razu w żadnej odpowiedzi od Państwa firmy nikt nigdy nie 
podważył Dekretu Zwierzchnika Władzy. Powoływanie się na ustawy w waszym wykonaniu nie ma 
sensu.

3. Zwierzchnik Władzy w RP działając od wielu lat na podstawie prawa naturalnego, art. 4.1 i 4.2 
Konstytucji oraz art. 4 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 t.j.) 
wielokrotnie i bezskutecznie wzywał przedstawicieli różnych organów w państwie do wykazania mu 
legalności posiadanych rzekomo uprawnień i przepisów prawa na podstawie, którego działają. 

Suweren sprawujący w sposób bezpośredni władzę zwierzchnią w RP kategorycznie żądał, aby w celu 
niepodważalnego wykazania mandatów społecznych rzekomych przedstawicieli narodu w organach 
wybieralnych przedstawić mu dokumenty źródłowe na podstawie, których komisje wyborcze ustaliły 
wyniki właściwych wyborów a sądy - stwierdziły ich ważność. 
Należało również i przede wszystkim wykazać mu autentyczność, wiarygodność, wartość dowodową 
tych dokumentów – ich zgodność z wolą uprawnionych wyborców okazaną w trakcie wyborów, art. 4.2 
Konstytucji i art. 3 DZW. 
Żaden z tych organów/urzędów/instytucji, …, bez przedstawienia uzasadnienia faktycznego i prawnego 
nigdy nie udzielił w tej kwestii żadnej odpowiedzi mimo upływu wyznaczanych terminów i grożącej im
odpowiedzialności karnej za nie udostępnienie informacji publicznej. 
Nie wykazały, więc one (w tym NFUSSK), że ich przedstawiciele posiadają zgodnie z treścią art. 4.2 
Konstytucji i art. 3 DZW niepodważalnie udokumentowane mandaty społeczne lub powołani zostali 
przez takie - uprawnione osoby. 
4. Wymagane prawem niepodważalnie udokumentowane mandaty społeczne wszystkich rzekomych 
przedstawicieli narodu w organach wybieralnych nie istnieją i nigdy nie istniały. Państwowa Komisja 
Wyborcza, Sąd Najwyższy i nikt inny też ich nie posiada. 

Oznacza to, że we wszystkich organach państwa (także NFUSSK) pełnią funkcje osoby nieuprawnione 
w wyniku cyklicznie przeprowadzanych zamachów stanu – fałszerstw dla kamuflażu zwanych 



wyborami powszechnymi. Dodatkowo wszyskie te instytucje zostały sprzedane i widniją dzisiaj jako 
firmy w zagranicznych rejestrach.
5. Wszystkie decyzje, wyroki, nakazy, postanowienia, zarządzenia, zawiadomienia, wezwania, 
pouczenia, upomnienia, rygory, … nielegalnie funkcjonujących organów, urzędów i instytucji – 
reprezentowanych przez osoby nieuprawnione, więc i NFUSSK są nieważne z mocy prawa - art. 156 § 
1 (7) k.p.a., art. 439 § 1 (1 i 2) k.p.k., art. 379 (4) k.p.c., art. 104 § 1 (1) k.p.o.w., …. 

6. Działania NFUSSK reprezentowanego przez osoby nieuprawnione, bo powołane przez inne osoby 
nieuprawnione – nieposiadające niepodważalnie udokumentowanych mandatów społecznych 
wymaganych prawem (art. 4.2 Konstytucji, art. 3 DZW, …) są nieważne z mocy prawa - art. 156 § 
1 (2) k.p.a., bo rażąco naruszają jego przepisy w tym najwyższej rangi - wydane przez Zwierzchnika 
Władzy w RP – art. 1 i 3 DZW oraz art. 2 DZW 1-2018 

(http://www.tcichocki.pl/Dekret%20Zwierzchnika%20W%C5%82adzy%20w%20RP%201-
2018%202018.10.25.pdf) a także art. 2, art. 4.1, art. 4.2, art. 7, art. 83 Konstytucji, art. 4.1 Ustawy o 
dostępie do informacji publicznej, art. 6 k.p.a.,…. 
7. Działania NFUSSK są nieważne z mocy prawa - art. 156 § 1 (6) k.p.a., bo wywołują czyny zagrożone
karą: 

a. Przedstawiciele NFUSSK wbrew ciążącemu na nich obowiązkowi (art. 4.1 Ustawy o dostępie do 
informacji publicznej) nie udostępniając suwerenowi informacji (dowodów) w sprawie legalności 
posiadanych rzekomo uprawnień podlegają grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do roku - art. 23 w/w ustawy. 

b. Przedstawiciele NFUSSK działając w sposób świadomy/umyślny i nieuprawniony, jako 
funkcjonariusze publiczni na szkodę interesu publicznego i prywatnego, podlegają karze pozbawienia 
wolności do lat 3 - art. 231 § 1. k.k. 

c. Przedstawiciele NFUSSK pozbawiając Polaków niepodległości - niezależności od formalnego 
wpływu osób nieuprawnionych działają na szkodę RP i podlegają karze pozbawienia wolności na czas 
nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia 
wolności - art. 127 § 1 k.k. 

8. Niniejsze Postanowienie – decyzja wydana w imieniu Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej 
Polskiej jest prawomocne, ostateczne i obowiązujące. 

UWAGA: 
Podstawą do skutecznego podważenia prawomocności, ostatecznego i obowiązującego charakteru 
niniejszego Postanowienia - decyzji wydanej w imieniu Zwierzchnika Władzy w RP (nie mylić ze 
skargą/zażaleniem, …, bo te składa się wyłącznie przed legalnie funkcjonującymi organami) mogą
być wyłącznie: 
a. Niepodważalne wykazanie suwerenowi legalności uprawnień wszystkich organów w państwie w 
szczególności przedstawicieli NFUSSK /lub 
b. Niepodważalne wykazanie suwerenowi sprzeczności jego treści z polską racją stanu i polskim 
interesem narodowym. 

Do wiadomości: 
– Zwierzchnik Władzy Rzeczypospolitej Polskiej
– https://zawodowy-polak.pl/
– tcichocki.pl


