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Dot.: Rozliczeń za świadczone usługi – nr konta abonenta: 44207884, nr pisma: DR-CLA/201509/00644.
W odpowiedzi na Wasze w/w pismo z dn. 09.09.2015 r. otrzymane w dn. 14.09.2015 r. po raz
kolejny informuję i wyjaśniam:
Jest rzeczą bezsporną, że wiążąca nas umowa musi mieścić się w ramach obowiązującego
w Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz, że musi być każdorazowo dostosowywana do jego
legalnych zmian przez każdą ze stron tej umowy.
W związku z powyższym byliście i nadal jesteście zobligowani do dostosowania sposobu
rozliczeń z klientami do zmian, jakie zaszły z dniem 01 czerwca 2015 r. w obowiązującym
prawie - wejście w życie legalnego Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP
(http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf).
W szczególności do jego Art. 6, pkt 3 – „Sprzedaż/zakup towarów i usług należy realizować
wg ich wartości netto (bez rozliczania podatku VAT)”.
Do chwili obecnej nie uczyniliście tego i nie przedstawiliście żadnych argumentów
prawnych związanych z przyczynami tego zaniechania. Takie postępowanie jest niezgodne
zarówno z dotychczas jak i obecnie obowiązującym prawem.
Ponadto należy zauważyć, że między innymi ze względu na niekwestionowany brak
niepodważalnych dowodów na zgodność wyników wyborów powszechnych z wolą wyborców
dotychczas obowiązujące przepisy prawa w tym podatkowego (także Ustawa z dn. 11.03.2004 r. o
podatku od towarów i usług) nie mogą uchodzić za legalne – obowiązujące, bo ustanowione zostały
w sposób sprzeczny z Konstytucją RP (Art. 4.2.) przez osoby nieuprawnione. Nawet gdyby
ustanowione wcześniej prawo było legalne to ze względu na obecne, nielegalne sprawowanie
władzy wykonawczej w tym zarządzanie finansami państwa przez osoby nieuprawnione uznawanie
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go za obowiązujące, byłoby ewidentnym i bezprawnym działaniem na szkodę państwa i Narodu, bo
w oczywisty sposób środkami publicznymi mogą dysponować jedynie legalne organa władzy.
Stosowany przez Was sposób rozliczeń oparty jest, więc na nieobowiązującym, bo
nieaktualnym i nielegalnym prawie. Jest także niezgodny z obecnie obowiązującym Dekretem
Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 02.04.2015 r. „Wypowiedzenie
posłuszeństwa wszystkim organom państwa”.
Dekret ten jest najwyższej rangi aktem prawnym w RP - źródłem legalnego i od dn.
01.06.2015 r. powszechnie obowiązującego w Polsce prawa, bo wydanego w zgodzie z polską
racją stanu, i nadrzędnym interesem Narodu Polskiego przez Zwierzchnika Władzy
ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej w sytuacji najwyższego zagrożenia bytu państwa
polskiego wynikającego przede wszystkim z kontynuowania nielegalnego i szkodzącego Polsce
i Polakom przejmowania konstytucyjnych organów władzy oraz ustanawiania i
egzekwowania przepisów prawa przez osoby nieuprawnione.
Specjalista ds. Reklamacji Działu Reklamacji Netii S.A. p. Anna Ciesielska twierdzi, że
dokument, na jaki się powołuję „… nie jest dokumentem prawnym …”. Nie przedstawia przy tym
jakiegokolwiek wyjaśnienia, co przez to rozumie, nie uzasadnienia i nie potwierdza konkretnymi
argumentami obowiązującego, legalnego prawa. W żaden sposób nie odnosi się też do
przedstawionych w nim argumentów.
Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu (Art. 4.1. Konstytucji
RP). Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio (Art. 4.2. Konstytucji
RP). Bezpośrednie sprawowanie władzy zwierzchniej (w tym przypadku prawotwórcze) w celu
uprawomocnienia wydanego aktu prawnego wymaga zaopatrzenia go w podpis osoby występującej
w interesie publicznym Narodu Polskiego i biorącej na siebie ciężar odpowiedzialności przed
suwerenem za jego treść. W tym przypadku ja jestem tą osobą i to, dlatego mój podpis widnieje pod
aktem prawnym.
Stwierdzam, więc ponownie, że podpisany przeze mnie dokument jest legalnym i
obowiązującym powszechnie w Rzeczypospolitej Polskiej aktem prawnym wydanym w zgodzie z
polską racją stanu i nadrzędnym interesem Narodu Polskiego – Zwierzchnika Władzy w RP, o czym
przesądza przede wszystkim jego pełna treść włącznie z preambułą i przytoczonymi argumentami
a nie wyłącznie złożony pod nim podpis.
Ze względu na nie przedstawienie przez NETIĘ S.A. żadnych argumentów prawnych
wykazujących w sposób niepodważalny ewentualny brak legalnego charakteru Dekretu
Zwierzchnika Władzy RP a także brak jakichkolwiek kontrargumentów w kwestii
nielegalnego charakteru dotychczas obowiązującego prawa w tym Ustawy z dn. 11.03.2004 r.
o podatku od towarów i usług oraz obecnych organów władzy należy stwierdzić brak
legalnych podstaw prawnych do żądania zapłaty podatku VAT po dacie 01.06.2015 r. oraz
brak istnienia zaległości płatniczych związanych z rozliczeniem wynikającym z realizacji
łączącej nas umowy.
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