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Dot.: informacji przesłanej e-mailem w dniu 02.02.2016 r.

W związku z treścią w/w przesyłki informuję:
Niedopłata, o której mowa nie została do chwili obecnej potwierdzona przez PWiK zwanej w dalszej
części Spółką żadnymi niepodważalnymi argumentami prawnymi.
Należności Spółki związane ze świadczonymi usługami (kwoty netto na fakturach) są przeze mnie w
całości i terminowo regulowane.
Nieopłacany na podstawie Art. 6 pkt 3 Dekretu podatek pośredni VAT nie jest moją należnością wobec
Spółki, bo zgodnie z Art. 1 ust. 2 Ustawy o podatku od towarów i usług z dn. 11. 03. 2004 r. (Dz.U. 2004
Nr 54 poz. 535) stanowi on dochód/należność wobec budżetu państwa. Oczywiście pod warunkiem
legalności organów państwa i prawa. Żaden z nich nie jest obecnie spełniony.
Swoboda zarówno zawierania jak i realizacji umów cywilno-prawnych zgodnie z Art. 353.(1) Ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U.2014.0.121) jest ograniczona. Treść umów musi mieścić
się w granicach powszechnie obowiązującego prawa i być dostosowywana do zachodzących w nim
zmian. Powyższa zasada dotyczy każdej ze stron zawierających umowę. Takimi ograniczeniami, jakie
musiała akceptować każda ze stron naszej umowy były np. ustalanie cen i stawek opłat przez osoby trzecie
niebędące stronami umowy lub powiększanie należnych za świadczone usługi kwot netto o podatek od
towarów i usług na podstawie Ustawy z dn. 11. 03. 2004 r. W przypadku zmiany procentowej stawki
podatku VAT każda ze stron byłaby zobowiązana do jej stosowania. Oczywistym jest fakt, że tylko
legalne prawo i jego zmiany mogą być obowiązującymi.
Istnieją trzy podstawowe powody, dla których nie opłacanie podatku VAT jest prawnie uzasadnione:
1. Obecne organa państwa reprezentowane są przez osoby nieuprawnione do sprawowania
władzy w imieniu narodu m.in. ściągania podatków i zarządzania środkami publicznymi,
ustanawiania i egzekwowania prawa, orzekania wyroków sądowych w imieniu RP, ….
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2. Prawo niezależnie od okresu, w którym zostało ustanowione przez osoby nieuprawnione do
reprezentowania narodu w organach państwa jest nieobowiązujące, bo nielegalne.
3. W dn. 01.06.2015 r. należało dostosować łączącą nas umowę do nowego powszechnie
obowiązującego i najwyższej rangi legalnego prawa wydanego przez zwierzchnika władzy w
RP – Dekretu „Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom państwa”.
W/w kwestie wyjaśniono już w dotychczasowej korespondencji jak również w Proklamacji, Dekrecie,
Ultimatum, ….
(http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf,
http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf,
http://www.tcichocki.pl/20151113_ULTIMATUM_Zwierzchnika_Wladzy_w_RP.pdf).
Jeżeli Spółka pomimo wskazania jej w/w powodów nie uznaje ich to zobowiązana jest wyjaśnić, dlaczego
i przedstawić odpowiednie argumenty prawne. Do chwili obecnej Spółka nie przedstawiła żadnych
legalnych argumentów prawnych mogących potwierdzać słuszność jej roszczeń wobec mnie.
Zwierzchnik władzy w sposób formalny reguluje kwestie legalności organów państwa i prawa w Art. 3
Dekretu. Według art. 4.2 Konstytucji RP „Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub
bezpośrednio”. Chociaż sama Konstytucja ustanowiona została również w sposób nielegalny przez osoby
nieuprawnione to niektóre jej zapisy ( w tym wskazany powyżej art.4.2) mogą uchodzić za legalne i
obowiązujące jedynie ze względu na fakt ich zgodności z polską racją stanu/polskim interesem
narodowym.
W związku z faktem nie wykazania przez Spółkę nielegalnego charakteru Dekretu i legalnego
charakteru obecnych organów państwa oraz aktów prawnych, na które się powołuje podtrzymuję
w całości przedstawione przeze mnie stanowisko w dotychczasowej korespondencji.

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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