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PROKLAMACJA PRZEJĘCIA WŁADZY PRZEZ NARÓD POLSKI 

W zgodzie z prawem naturalnym oraz na podstawie Art. 4 pkt 1 i 2 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. niniejszym 
proklamuję przejęcie bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej w Rzeczypospolitej Polskiej przez suwerena – Naród 
Polski.  

W związku z powyższym 
SUWEREN BEZPOŚREDNIO SPRAWUJĄCY WŁADZĘ ZWIERZCHNIĄ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PODAJE DO 

POWSZECHNEJ WIADOMOŚCI, CO NASTĘPUJE: 
1. Unieważnia się wszystkie zapisy prawa, które są niezgodne z wolą suwerena i interesem Polski (np. ustawę z dnia 5 stycznia 
2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112 ze zm.). 2. Unieważnia się wyniki wszystkich dotychczas przeprowadzonych 
wyborów powszechnych i referendów oraz tych, które uzurpatorzy zdołaliby jeszcze przeprowadzić wbrew woli Polaków na 
podstawie nielegalnego prawa i przy współudziale z PKW – KBW, PG i SN w ich obecnych, nielegalnych składach osobowych. 3. 
Zawiesza się członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz funkcjonowanie Sejmu i Senatu RP do czasu 
wyłonienia nowych, rzeczywistych przedstawicieli narodu legitymujących się udokumentowanymi mandatami społecznymi i 
podjęcia przez nich stosownych decyzji. 4. Pozbawia się wszystkie osoby sprawujące dotychczas nielegalnie władzę 
przedstawicielską lub inne urzędy/organa w Polsce wszelkich funkcji i praw (np. immunitetów, wynagrodzeń, …) z jakich 
korzystały. 

WYPOWIEDZENIE POSŁUSZEŃSTWA WSZYSTKIM ORGANOM PAŃSTWA 
Art. 1. 

Dekret „Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom państwa” jest najwyższej rangi aktem prawnym w 
Rzeczypospolitej Polskiej. Wyższej od Konstytucji RP, bo wydany został w zgodzie z polską racją stanu i wolą suwerena - 
zwierzchnika wszelkiej władzy w Polsce – także „przedstawicielskiej” władzy ustawodawczej, która ustanowiła ustawę 
zasadniczą. 

Art. 6. 
Bojkot podatków, opłat, mandatów, …, zamiast strajków generalnych, protestów, petycji, … 

1. Zwalnia się wszystkie podmioty funkcjonujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (osoby fizyczne, przedsiębiorstwa 
prowadzące działalność gospodarczą, biura, fundacje, …) z obowiązku odprowadzania różnego rodzaju danin, podatków, 
kar, mandatów, opłat, …, na rzecz wszelkich organów państwa, samorządów terytorialnych, urzędów, instytucji, służb, … 
wszystkich szczebli.  

2. Faktury za dostarczane towary i usługi należy wystawiać w dotychczasowej formie (z wykazaniem podatku VAT). 3. 
Sprzedaż/zakup towarów i usług należy realizować wg ich wartości netto (bez rozliczania podatku VAT). 4. Zobowiązuje się 
wszystkich pracodawców do powiększania wynagrodzeń osób zatrudnianych (na ich wniosek) o: a.) Równowartość kwot 
przekazywanych dotychczas na ich konta do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i/lub Otwartych Funduszy Emerytalnych, 
KRUS, …. b.) Równowartość podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników przekazywanych dotychczas na ich konta 
do urzędów skarbowych. 5. Wszelkie obciążenia odprowadzane dotychczas do budżetu państwa, samorządów lokalnych, 
urzędów, organów, … (z wyjątkiem: składek do ZUS, OFE, KRUS, podatku dochodowego od 
wynagrodzeń pracowniczych przekazanymi do dyspozycji pracowników i VAT – wykazywanym na fakturach, ale 
nierozliczanym): podatek dochodowy, akcyzowy, od nieruchomości, wpłaty na państwowe fundusze celowe, opłaty za 
korzystanie ze środowiska, emisję CO2, dywidenda z zysku przekazywana na rzecz skarbu państwa, cła, podatek „Belki”, … 
pozostają do dyspozycji dotychczasowych płatników. 

 
DO WSZYSTKICH ORGANÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Informuję ponadto, że: 
Zarówno nielegalne sprawowanie władzy/organów administracji publicznej jak i kolaborowanie z nią wypełniają znamiona 
przestępstwa/zbrodni – zamachu stanu na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego – art. 127 § 1 Kodeksu 
karnego: „Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego 
ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do 
urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia 
wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności”. Zapis ten, choć ustanowiony nielegalnie to zgodny jest z polską 
racją stanu/polskim interesem narodowym i z tego powodu – powszechnie obowiązujący do czasu zweryfikowania prawa 
przez legalne organa władzy w RP.  Podejmowanie w porozumieniu z innymi osobami działalności zmierzającej bezpośrednio 
do utrwalania nielegalnej władzy i nielegalnego prawa, nieuprawnione go rozporządzania środkami finansowymi, ... jest 
pozbawianiem Polski i Polaków niepodległości, czyli niezależności od formalnego wpływu innych, nieuprawnionych jednostek 
np. politycznych. 

Odpowiedzialność karna i moralna za kolejne zignorowanie zwierzchnika władzy i wszelkie wynikające z tego faktu 
konsekwencje w tym ewentualne doprowadzenie do rozlewu krwi ponosić będą wyłącznie osoby nielegalnie pełniące 
swoje funkcje w organach RP i ich kolaboranci. 
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Odpowiedz sobie na pytania:  

Komu służę? Okupantowi czy Polakom? Kłamstwu czy prawdzie? Nienawiści czy miłości? 
 

 
Ja służę Polakom, Prawdzie i Miłości. A ty? 

andrzej dominiak, Wyszków  tel. 506 785 364  e-mail: andrzej.dominiak@onet.pl 
www.mysleniesamodzielne.wordpress.com 


