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Dot.: wezwanie do zapłaty (WDZ/I/6297911654/9421551000/2016) otrzymane listem poleconym w
dn. 24.10.2016 r.

W związku z treścią informacji zawartych w w/w liście ponownie informuję:
1. Rozliczenia z Przedsiębiorstwem realizowane są zgodnie z podpisaną przez nas umową oraz
powszechnie obowiązującym od 01.06.2015 r. najwyższej rangi prawem – art. 5 i art. 6 pkt 2 i 3
Dekretu zwierzchnika władzy w RP „Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom
państwa” z dn. 02.04.2015 r.
(http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf).
2. Przedsiębiorstwo bezpodstawnie żąda zapłaty podatku VAT łamiąc w/w zapisy oraz powołując
się na nielegalne prawo, bo ustanowione przez osoby nieuprawnione przez naród do sprawowania
władzy ustawodawczej, co jest sprzeczne z art. 4.2 Konstytucji RP i art. 3 Dekretu zwierzchnika
władzy w RP, prawo nieobowiązujące, bo sprzeczne z polską racją stanu/polskim interesem
narodowym.
3. Przedsiębiorstwo bezpodstawnie żąda zapłaty, o której mowa powyżej, mimo, że nie wykazało:
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a.) Nielegalnego i nieobowiązującego charakteru Dekretu zwierzchnika władzy w RP oraz/lub jego
niezgodności z polską racją stanu/polskim interesem narodowym ani też niższej rangi prawnej w
stosunku do zapisów, na które się powołuje.
b.) Legalności, obowiązującego charakteru oraz zgodności z polską racją stanu/polskim interesem
narodowym prawa, na które się powołuje.
c.) Legalności – zgodności z wolą wyborców i art. 4.2 Konstytucji RP oraz art. 3 Dekretu
zwierzchnika władzy w RP organów władzy na rzecz, której ściąga podatek VAT od swoich
klientów.
Reasumując należy stwierdzić, że żądania Przedsiębiorstwa są bezpodstawne, bo sprzeczne z najwyższej
rangi prawem wydanym przez zwierzchnika władzy w RP, oparte na nielegalnym prawie ustanowionym
przez osoby nieuprawnione i nieobowiązującym, bo sprzecznym z polską racją stanu/polskim interesem
narodowym – współudział w finansowaniu nielegalnych struktur władzy ze środków publicznych.
Informuję ponadto, że kolaborowanie z nielegalną władzą wyczerpuje znamiona przestępstwa przeciwko
Rzeczypospolitej Polskiej i Narodowi Polskiemu w rozumieniu art. 127. § 1 Kodeksu karnego: „Kto,
mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą
konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami
działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia
wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego
pozbawienia wolności”.
Podejmowanie w porozumieniu z innymi osobami działalności zmierzającej bezpośrednio do utrwalania
nielegalnej władzy i nielegalnego prawa jest pozbawianiem Polski i Polaków niepodległości, czyli
niezależności od formalnego wpływu innych, nieuprawnionych jednostek politycznych.
Obawiam się, że w przypadku kontynuowania funkcjonowania państwa w oparciu o nielegalne prawo i
nielegalne jego organa, nieustanne ignorowanie przez ich przedstawicieli woli zwierzchnika władzy w
Rzeczypospolitej Polskiej wspierane stronniczym funkcjonowaniem organów ścigania i wymiaru
sprawiedliwości, spółek skarbu państwa, mediów,.... Suweren już niebawem może być zmuszony do
aktywacji zakonspirowanych Trybunałów Ludowych oraz oddziałów OKNP w celu podjęcia obrony
koniecznej Narodu Polskiego i swojej Ojczyzny. W takich okolicznościach zakonspirowane, stopniowe,
systematyczne, sukcesywne i konsekwentne, fizyczne eliminowanie osób działających na szkodę Polski
i Polaków byłoby zgodne z prawem i uzasadnione brakiem innej alternatywy.
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