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Dot.: Obowiązek dostosowania sposobu rozliczeń za świadczone usługi do zmian w obowiązującym
prawie (FOD 51592/03/2016).

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na informacje, jakie otrzymałem pocztą elektroniczną w dn. 29. 03.2016 r.
Oświadczam, że:
M. in. i przede wszystkim brak niepodważalnych dowodów na zgodność oficjalnych wyników wyborów
powszechnych z okazywaną w ich trakcie wolą wyborców i art. 4.2 Konstytucji RP („Naród sprawuje
władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”) dowodzi, że organa władzy publicznej w RP
funkcjonowały i funkcjonują w sposób nielegalny. Nikt włącznie z centralnymi i samorządowymi organami
władzy, Państwową Komisją Wyborczą oraz sądami orzekającymi o ważności wyborów nigdy nie
przedstawił ich suwerenowi, mimo, że od wielu lat kierowano w tej sprawie formalne wnioski.
Skoro w RP funkcjonowały i funkcjonują nielegalne organa władzy publicznej, to wszelkie ustanawiane
przez nie prawo, wydawane decyzje, upomnienia, wyroki, …, nie mają mocy prawnej.
Obligatoryjność wszelkich zobowiązań podatkowych w sposób oczywisty uwarunkowana jest legalnością
zarówno prawa jak i organów władzy publicznej.
W tej sytuacji stanowisko Izby Skarbowej, Ministerstwa Finansów i innych nielegalnie funkcjonujących
organów w oparciu o nielegalne prawo nie jest wiążące, bo nie ma mocy prawnej.
Od dn. 01.06.2015 r. powszechnie obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej i najwyższej rangi źródłem
prawa m.in. w kwestiach podatkowych jest Dekret Zwierzchnika Władzy w RP „Wypowiedzenie
posłuszeństwa wszystkim organom państwa”. Art. 5 i 6 Dekretu stanowią podstawę prawną do zaniechania
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płatności podatków, odstąpienia od składania deklaracji podatkowych, … przez wszystkie podmioty
funkcjonujące na terenie Polski do czasu zalegalizowania organów władzy w państwie.
W związku z powyższym firma PROSCAPE - netlook.pl będzie zobligowana do powiększania należnej za
świadczone usługi kwoty netto o podatek od towarów i usług oraz żądania jego zapłaty nie tylko ode mnie,
ale od wszystkich swoich klientów jedynie w przypadku łącznego spełnienia (samodzielnie lub przy
pomocy np. Izby Skarbowej, radców prawnych, pracowników/ekspertów/doradców Ministerstwa
Finansów, …) następujących warunków:
1. Udowodnienia legalności organów władzy publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Udowodnienia legalności i obowiązującego charakteru zapisów prawa, na które się powołuje.
3. Udowodnienia nielegalnego i nieobowiązującego charakteru Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP z dn.
02.04.2015 r. „Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom państwa”
(http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf).
Z poważaniem
Tadeusz Cichocki

Do wiadomości:
Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - listy@prezydent.pl;
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - kontakt@kprm.gov.pl; sprm@kprm.gov.pl;
Ministerstwo Finansów - kancelaria@mf.gov.pl;
Ministerstwo Sprawiedliwości - skargi@ms.gov.pl;
Rzecznik Praw Obywatelskich - biurorzecznika@brpo.gov.pl;
Policja - kancelaria.gabinetkgp@policja.gov.pl; prewencja.ksp@policja.waw.pl;
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego - urzad_marszalkowski@mazovia.pl;
rzecznik@mazovia.pl; strona@mazovia.pl;
Mazowiecki Urząd Wojewódzki - wojewoda@mazowieckie.pl; info@mazowieckie.pl;
wicewojewoda.dabrowski@mazowieckie.pl; wicewojewoda.standowicz@mazowieckie.pl;
dyrektorgeneralny@mazowieckie.pl;
Izba Skarbowa w Warszawie - is@mz.mofnet.gov.pl; rzecznik@mz.mofnet.gov.pl;
Izba Skarbowa w Poznaniu - is@wp.mofnet.gov.pl;
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – info@umww.pl; skarbnik@umww.pl;
df.sekretariat@umww.pl; finanse-analizy@umww.pl; finanse-sprawozdania@umww.pl; finanseksiegowosc@umww.pl; wpf-finanse@umww.pl;
Wielkopolski Urząd Wojewódzki - informacje@poznan.uw.gov.pl; wuw@poznan.uw.gov.pl;
wojewoda@poznan.uw.gov.pl; wicewojewoda@poznan.uw.gov.pl; biuroprasowe@poznan.uw.gov.pl;
redakcja@poznan.uw.gov.pl; red-serwis@poznan.uw.gov.pl; zk@poznan.uw.gov.pl; delkalisz@poznan.uw.gov.pl; del-konin@poznan.uw.gov.pl; del-leszno@poznan.uw.gov.pl; delpila@poznan.uw.gov.pl;
Osoby fizyczne, media, inne.
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