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Dot.: Rozliczeń za świadczone usługi.
W związku z treścią informacji przesłanej e-mailem w dniu 24.11.2015 r. wyjaśniam i informuję:
Ponieważ PWiK po raz kolejny nie przedstawiło żadnych uwag ani argumentów prawnych
wskazujących w sposób niepodważalny na:
nielegalny i/lub nieobowiązujący charakter Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP, który zwalnia z
obowiązku odprowadzania różnego rodzaju podatków (Art. 5 i 6) i który od dn. 01.06.2015 r. powinien
być uwzględniony w obowiązujących umowach przez obydwie jej strony,
legalny charakter Ustawy (o podatku od towarów i usług) oraz innych przepisów prawa, na jakie
się powołuje pomimo: niezgodnego z zapisami Konstytucji RP (Art. 4.2), interesem państwa i wolą
narodu uznawania ważności wyborów powszechnych w sytuacji braku niepodważalnych dowodów na
zgodność oficjalnych wyników z wolą wyborców przez osoby nieuprawnione - sędziów nominowanych
niezgodnie z Konstytucją RP (Art. 179) przez osoby podające się za Prezydentów RP w sposób
nieudowodniony niepodważalnymi dokumentami, ustanawiania prawa przez osoby nieuprawnione,…,
obowiązujący charakter w/w ustawy, pomimo, że ściąganymi podatkami zarządzają osoby
nieuprawnione – nieposiadające legitymacji społecznych – niepodważalnych dowodów na zgodność z
wolą wyborców,..., i w żaden sposób nie odniosło się do argumentów przedstawionych w preambule do
Dekretu podtrzymuję w całości moje stanowisko w przedmiotowej sprawie, które przedstawiłem w
piśmie z dn. 26.10.2015 r. (w załączeniu).
Informuję również, że:
Naród Polski – suweren – ostateczny decydent w państwie, jako zwierzchnik również sądowniczej
władzy nie podlega jurysdykcji sądów funkcjonujących na podstawie prawa ustanowionego przez
podległe mu organa przedstawicielskie. Zwłaszcza, jeśli wyboru ich funkcjonariuszy dokonywano w
sposób niepotwierdzony wolą wyborców w sposób wiarygodny - niepodważalny.
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Wydane akty prawne – Proklamacja i Dekret mogą być uznane za nielegalne jedynie przez
suwerena w drodze referendum ogólnonarodowego zorganizowanego i przeprowadzonego przez legalną
władzę w sposób wiarygodny poparty niepodważalnymi dowodami na zgodność z wolą narodu.
Ranga aktów prawnych wydanych przez zwierzchnika władzy jest wyższa od wydanych przez
przedstawicielskie organa władzy.
Zwierzchnik władzy w Rzeczypospolitej Polskiej nie uznaje legalności prawa ustanowionego
przez osoby, które sprawowały funkcje przedstawicielskie w sposób nielegalny i/lub stojącego w
sprzeczności z polską racją stanu – wolą zwierzchnika władzy (Art. 4.2 Konstytucji RP i Art. 3.4 Dekretu).
Zwierzchnik władzy w Rzeczypospolitej Polskiej nie uznaje legalności postanowień i wyroków
sądów funkcjonujących na podstawie prawa ustanowionego przez podległe mu organa przedstawicielskie
bazujących na nielegalnym prawie oraz nieuprawnionym funkcjonowaniu sędziów i prokuratorów.
Ewentualne siłowe i/lub sprzeczne z interesem Narodu Polskiego rozwiązywanie problemów
przez nielegalne organa władzy ostatecznie obali mit „demokratycznego państwa prawnego” i wskazywać
będzie na okupację Polski przez podstępnego, zakamuflowanego, polskojęzycznego wroga bazującego na
fałszu, obłudzie i hipokryzji. W takiej sytuacji suwerenowi nie pozostanie nic innego jak jego
eliminowanie w sposób zdeterminowany, bazujący na zaskoczeniu i konsekwencji (Art.8 Dekretu).
Bojkot podatków jest tylko narzędziem do koniecznej naprawy funkcjonowania organów państwa.
Wieloletnie prośby, apele i petycje w tej sprawie były ignorowane. Chęć PWiK polubownego załatwienia
sprawy nie może przynieść oczekiwanych rezultatów, jeśli nie okażą jej osoby pełniące obowiązki w
organach sądowniczej, ustawodawczej i wykonawczej władzy „przedstawicielskiej”.
Mam nadzieję, że odpowiedź na moje pismo, na którą właśnie oczekuję od osób pełniących obowiązki
Prezydenta i Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałków Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
(http://www.tcichocki.pl/20151113_ULTIMATUM_Zwierzchnika_Wladzy_w_RP.pdf)
umożliwi
zawieszenie prawa do bojkotu podatków i opłacanie faktur z uwzględnianiem kwot brutto.

Tadeusz Cichocki
Do wiadomości:
-

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - listy@prezydent.pl;

-

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - kontakt@kprm.gov.pl;

-

Ministerstwo Finansów - kancelaria@mf.gov.pl;

-

Ministerstwo Sprawiedliwości - skargi@ms.gov.pl;

-

Rzecznik Praw Obywatelskich - biurorzecznika@brpo.gov.pl.
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