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Piaseczno, dn. 17 lutego 2016 r.  

Tadeusz CICHOCKI                                                                                                                                                 

Ul. Radosna 1; 05-500 Piaseczno                                                                                                                                            

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

E-mail: tcichocki@tcichocki.pl; www.tcichocki.pl  

Prezes Zarządu Netia S.A. 

Ul. Poleczki 13; 02-822 Warszawa                                                                                                                                   

info@netia.pl; firma@netia.pl   

 

Dot.: Rozliczeń za świadczone usługi. Nr konta abonenta: 44207884. 

W odpowiedzi na Wasze pismo (ZD75362015) z dn. 15.02.2016 r. przesłane pocztą elektroniczną 

informuję: 

1. Ostateczna odpowiedź Spółki w przedmiotowej sprawie (DR-CLA/2015-09/00644) wysłana do 

mnie w dn. 09.09.2015 r. udzielona została niezgodnie z § 7 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dn. 01.10.2004 r. w sprawie trybu postępowania reklamacyjnego oraz warunków, 

jakim powinna odpowiadać reklamacja usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. nr 226, poz. 2291) na 

które się powołuje, bo: 

 

a. Nie zawiera żadnego uzasadnienia faktycznego i prawnego w sprawie całkowitego 

zignorowania przez Spółkę Dekretu Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 

02.04.2015 r. „Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom państwa” wraz z 

preambułą stanowiącego najwyższej rangi podstawę prawną do zaprzestania opłacania 

podatków. 

 

b. Do prawnego uzasadnienia żądań zapłaty podatku VAT wskazano nielegalną, bo ustanowioną 

przez osoby nieuprawnione do reprezentowania narodu ustawę o podatku od towarów i usług. 

 

c. Nie zawiera żadnego uzasadnienia faktycznego i prawnego w sprawie uznania przez Spółkę 

uprawnień obecnego składu osobowego organów państwa do sprawowania władzy w imieniu 

narodu w tym do ściągania podatków i zarządzania finansami państwa. 

 

2. Podtrzymuję w całości swoje stanowisko przedstawione w dotychczasowej korespondencji. W 

szczególności brak legalnych podstaw prawnych do:  

 

a. Żądania przez Spółkę zapłaty podatku VAT po 31.05.2015 r. – po wejściu w życie zapisów 

Dekretu, 

 

b. Stwierdzenia przez nią zaległości płatniczych związanych z rozliczeniem łączącej nas umowy, 

mailto:tcichocki@tcichocki.pl
http://www.tcichocki.pl/
mailto:info@netia.pl
mailto:firma@netia.pl


Strona 2 z 2 
 

 

c. Naliczania odsetek i wzywania do zapłaty nieistniejących zaległości płatniczych, 

 

d. Ograniczenia jakości, zawieszania lub zaprzestania świadczenia usług oraz wypowiedzenia 

umowy, …. 

 

3. Jeżeli Netia S.A. lub ktokolwiek inny udowodni w sposób niepodważalny legalność organów 

państwa i prawa ustanowionego przez „przedstawicielskie” organa władzy ustawodawczej – 

opłacę należności i przeproszę za pomyłkę. 

Ostrzegam jednak, że w zgodzie z prawem naturalnym, Konstytucją, Proklamacją i Dekretem oraz w 

związku z katastrofalną sytuacją Ojczyzny, w której: 

- „Polska istnieje tylko teoretycznie, praktycznie nie istnieje, …”, 

- Organa władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej w bezprawny sposób okupowane są 

przez osoby nieuprawnione, 

- Fałszywi przedstawiciele narodu ignorując wolę zwierzchnika władzy ściągają do Polski 

żydowskich, ukraińskich, islamskich emigrantów, egzekwują nielegalne prawo, chcą zlikwidować naszą 

walutę, dokonać agresji w Syrii i wciągnąć nas w wojnę, aby móc budować u nas stałe bazy obcych wojsk, 

…. 

Kontynuowanie takich postaw doprowadzi do tragicznych w skutkach wydarzeń. Osoby działające na 

szkodę Polski i Polaków, mające na celu utrwalanie nielegalnej władzy, nieposiadające stosownych 

uprawnień do jej sprawowania, ignorujące uprawnienia zwierzchnika władzy, podpisujące się pod 

decyzjami uzasadnianymi nielegalnym prawem, … podlegać będą zaocznym wyrokom Trybunałów 

Ludowych.  

 

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 Administracji i Cyfryzacji - mac@mac.gov.pl;  

- Urząd Komunikacji Elektronicznej - uke@uke.gov.pl;  

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