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Dot.: rozliczeń należności za pobrane paliwo gazowe (ID klienta 9421551000).

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na Wasze pismo IKS3/6085/2015/AK z dn. 09.07.2015 r. w celu umożliwienia
podjęcia właściwej – zgodnej z prawem decyzji proszę o udzielenie dodatkowych wyjaśnień:
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1. Czy akt prawny wydany przez nielegalną władzę może być traktowany, jako legalny –
obowiązujący? W przypadku odpowiedzi twierdzącej proszę o przedstawienie legalnej
podstawy prawnej.
2. Czy organa państwa, które ustanowiły Ustawę z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów
i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) działały w sposób legalny? W
szczególności czy powołane zostały zgodnie z Art. 4 pkt 2 Konstytucji RP z dnia 2
kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.)? W przypadku
odpowiedzi twierdzącej proszę o przedstawienie niepodważalnych dowodów na
potwierdzenie zgodności oficjalnych wyników odpowiednich wyborów powszechnych
z okazaną w ich trakcie wolą wyborców.
Suweren – zwierzchnik władzy – ostateczny decydent w państwie nie uznaje ważności
postanowień podlegających jemu sądów o ważności wyborów w przypadkach braku
w/w dowodów - Art.3 Dekretu Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej z dn.
02.04.2015r. „Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom Państwa”
(http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstw
a.pdf).
3. Czy obecny skład osobowy organów państwa działa w sposób legalny? W
szczególności czy powołany został w zgodnie z Art. 4 pkt 2 Konstytucji RP z dnia 2
kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, z późn. zm.)? W przypadku
odpowiedzi twierdzącej proszę o przedstawienie niepodważalnych dowodów jak wyżej.
4. Czy istnieje obowiązek prawny uiszczania podatków, którymi zarządzać ma nielegalna
władza działająca na szkodę państwa i narodu? W przypadku odpowiedzi twierdzącej
proszę podać legalną podstawę prawną.
5. Czy naród/suweren/zwierzchnik władzy/ostateczny decydent w państwie ma prawo do
obrony (np. obywatelskiego nieposłuszeństwa) przed władzą działającą na jego szkodę
nawet gdyby została wybrana w sposób legalny? Czy jedną z form tej obrony może być
odmowa uiszczania podatków? Czy decyzje zwierzchnika władzy mogą być
unieważniane ustawami wydanymi przez jego podwładnych? Proszę o odpowiedź ze
szczegółowym uzasadnieniem.
6. Dlaczego:
a. W żaden sposób nie ustosunkowaliście się do treści zawartych w „Proklamacji
przejęcia władzy przez Naród Polski” oraz Dekretu Zwierzchnika Władzy w
Rzeczypospolitej Polskiej „Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom
państwa”
(http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_
Polski.pdf),
http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_pan
stwa.pdf) wskazanymi, jako podstawę prawną do podjęcia decyzji o zrezygnowaniu
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z opłacania VAT-u? Proszę o bardzo szczegółową odpowiedź z podaniem podstaw
prawnych nieuznania ich za obowiązujące Was (jeśli taka była przyczyna
zignorowania).
b. Przyjęliście za obowiązujący akt prawny wydany z wcześniejszą datą i niższej rangi
– wydany przez podwładnego zwierzchnika władzy a jednocześnie ignorujecie
(uznajecie za nieobowiązujący bez podania jakiegokolwiek uzasadnienia) ten z
najwyższą rangą - wydany przez zwierzchnika władzy i późniejszą datą,
stwierdzający nielegalność prawa, na które się powołujecie? Proszę o wskazanie
podstaw prawnych stosowania takich procedur.
7. Czy nierozważne, bezkrytyczne/bezmyślne a w przypadkach niektórych osób, organów,
urzędów, instytucji i przedsiębiorstw celowe ustanawianie i/lub przestrzeganie
nielegalnego prawa nie przyczyniło się do obecnego stanu, w którym „Polska istnieje
tylko teoretycznie, praktycznie nie istnieje”?
Informuję również, że w przypadku nieudzielenia odpowiedzi i/lub niedostarczenia
niepodważalnych dowodów legalności organów państwa ustanawiających prawo i
nadzorujących jego wdrażanie w tym zarządzających podatkami a także nieuzasadnionego
przekazania sprawy do dalszej windykacji w szczególności karnego demontażu gazomierza
oraz wypowiedzenia umowy Wasze działania mogą zostać uznane za kolaborację z nielegalną
i działającą na szkodę Polaków władzą oraz przyczynić się do zainicjowania bezpośredniej
obrony koniecznej suwerena – tragedii bardzo wielu osób.

Z poważaniem

Tadeusz Cichocki
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