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Piaseczno, dn. 20 stycznia 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  

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

W odpowiedzi na Wasze pismo („Przypomnienie o płatności”) z dn. 12.01.2016 r. otrzymane w dn. 

19.01.2016 r. informuję: 

Według art. 87.1 Konstytucji RP: „Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej 

Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia”. 

Obowiązujący charakter tego zapisu jest jednak uwarunkowany legalnością organów państwa 

ustanawiających w/w „źródła powszechnie obowiązującego prawa w RP”. 

Warunkiem koniecznym do stwierdzenia legalności tych (przedstawicielskich) organów jest 

udokumentowana w sposób niepodważalny zgodność oficjalnych wyników wyborów powszechnych z 

wyrażoną w ich trakcie wolą wyborców i zapisami art. 4.2 Konstytucji RP („Naród sprawuje władzę przez 

swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”). 

Ponieważ w dalszym ciągu Netia S.A. ani nikt inny (w tym żaden organ państwa włącznie z PKW i 

sądami orzekającymi o ważności wyborów) nie udowodnił zwierzchnikowi władzy w RP tej 

zgodności – wszystkie organa w państwie były i są reprezentowane przez osoby nieuprawnione. 

Ustanawiane przez nie prawo jest nieobowiązujące, bo nielegalne. Podobnie jak wydawanie 

orzeczeń sądowych, zarządzanie środkami publicznymi i wszelkie inne ich działania.  

Analiza stanu państwa - nieuzasadnione, olbrzymie i nieustannie rosnące zadłużenie, „zwijanie” polskiej 

i rozwój zagranicznej gospodarki, nieuzasadnione dysproporcje statusu społeczno-ekonomicznego 

obywateli, plany całkowitego pozbawienia Polaków suwerenności poprzez wyzbycie się narodowej 

waluty, zmuszanie Polaków do emigracji i przyjmowanie różnych obcokrajowców, …, potwierdza 

„przemycanie” do jego organów osób nieuprawnionych, działających na szkodę Polski. 

W tej sytuacji na podstawie prawa naturalnego i art. 4.1 Konstytucji RP („Władza zwierzchnia w 

Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu”) oraz art. 4.2 Konstytucji RP („Naród sprawuje władzę 

przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”) zwierzchnik władzy wydał w zgodzie z polską racją 

stanu/polskim interesem narodowym powszechnie obowiązujące i najwyższej rangi źródło prawa – 

Dekret z dn. 02.04.2015 r. „Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom państwa” 

(http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf).   
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Fakt, że nigdy wcześniej suweren nie korzystał w ten sposób z przysługujących mu uprawnień 

zwierzchnika również ustawodawczej władzy nikogo nie zwalnia ani z obowiązku stosowania się do jego 

decyzji ani też z odpowiedzialności karnej za uporczywe i niczym nieuzasadnione uchylanie się od ich 

stosowania. 

W dn. 13 listopada 2015 r. zwierzchnik władzy w Rzeczypospolitej Polskiej (również sądowniczej - 

orzekającej o ważności wyborów) oficjalnie zakwestionował legalność wszystkich wyborów 

powszechnych odbywających się w ostatniej ich turze do wszystkich organów w państwie 

(http://www.tcichocki.pl/20151113_ULTIMATUM_Zwierzchnika_Wladzy_w_RP.pdf). 

W związku z powyższymi faktami podtrzymuję w całości przedstawione przeze mnie stanowisko w 

dotychczasowej korespondencji. W szczególności: 

Brak legalnych podstaw prawnych do: 

- żądania zapłaty podatku VAT po 31.05.2015 r. – po wejściu w życie zapisów Dekretu,                 

- stwierdzenia zaległości płatniczych związanych z rozliczeniem łączącej nas umowy,                      

- naliczania odsetek i wzywania do zapłaty zaległości płatniczych,                                                                 

- ograniczenia jakości świadczonych usług lub ich zaprzestania oraz wypowiedzenia umowy. 

Żądania Netii S.A. w sprawie zapłaty podatku VAT oparte są na nielegalnym prawie ustanowionym przez 

osoby nieuprawnione. 

Netia S.A. nie stosuje się do zapisów legalnego, najwyższej rangi prawa – Dekretu z dn. 02.04.2015 r. 

wydanego w zgodzie z polską racją stanu przez zwierzchnika władzy w RP. 

Wzywam Netię S.A. do niezwłocznego przywrócenia i utrzymania parametrów jakościowych 

świadczonych usług zgodnie z obowiązującą umową. 

 

 

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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