Piaseczno, dn. 11 lutego 2022 r.

Przedstawiciel Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej
Tadeusz Cichocki
Ul. Radosna 1, 05 - 500 Piaseczno
Tel./fax:
(22) 756-16-41
tcichocki@tcichocki.pl;
www.tcichocki.pl;

PGE Obrót S.A.
Ul. Marsa 95; 04-470 Warszawa;
serwis@gkpge.pl;

Dot.: Pismo z dn. 27.01.2022 r. (faktura vat nr 03/2201/00148223 dla nr klienta: 10289520 z załącznikami)
otrzymane w dniu upływu terminu płatności – 10.02.2022 r.

W nawiązaniu do treści w/w pisma i w związku z faktem nielegalnego funkcjonowania wszystkich
organów w państwie wynikającym z braku wiarygodnych - posiadających wartość dowodową dokumentów
źródłowych w procesach wyborczych stanowiących podstawę do ustalenia ich wyników bezwzględnie
wymaganych przez Zwierzchnika Władzy w RP niezależnie od innych okoliczności (np. nielegalnie
ustanowionych i sprzecznych z polską racją stanu przepisów prawa), bo ich brak:
-

Uniemożliwia zweryfikowanie zgodności oficjalnych wyników wyborów z faktyczną wolą
podmiotów czynnego prawa wyborczego.

-

Umożliwia jednocześnie dowolne i bezkarne, bo nieweryfikowalne fałszowanie faktycznych
wyników przez PKW i inne komisje wyborcze na zlecenie ich sponsorów, mentorów, …,

Informuję, że od chwili obecnej do czasu:
-

Wykazania legalności uprawnień aktualnych przedstawicieli wszystkich organów w państwie (w
szczególności Ministra Finansów i Prezesa URE - http://www.tcichocki.pl/TCZWRP%20%20NFRRP%202021.12.17.pdf;
http://www.tcichocki.pl/TCZWRP%20%20NFURE%202022.01.18.pdf;) lub

-

Podjęcia innych decyzji przez właściwy - legalnie funkcjonujący sąd albo

-

Podjęcia innych decyzji przez osoby, które zostaną uprawnione do legalnego reprezentowania
organów w państwie.
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Na podstawie niniejszego postanowienia Zwierzchnika Władzy w RP [art.4 Konstytucji RP (Dz.U.1997.78.
483)] rozliczenia dokonywane będą bez uwzględniania podatku vat (należnego wyłącznie legalnie
funkcjonującym organom) i bez uwzględniania podwyżek cen/stawek opłat zatwierdzanych przez
nielegalnie funkcjonujący URE.
Nowe warunki rozliczeń:
-

Pozostała do rozliczenia ilość energii pobranej [kWh] x średnia cena netto – 0,55 [zł/kWh] =
należność do zapłaty [zł].

-

Termin płatności – 14 dni od daty otrzymania faktury.
Tadeusz Cichocki

Przedstawiciel Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej

Do wiadomości:
-

Zwierzchnik Władzy Rzeczypospolitej Polskiej;
Inne.
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