
Wolbrom, dn. 23 maja 2022 r.
Przedstawiciel Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej
Grzegorz. z rodu Piszczek.
Os. B. Chrobrego 14/50; 32-340 Wolbrom
e-mail: grzepiszczek@wp.pl; grzegorzpiszczek87@wp.pl 

INTERKONEKT
Paweł Barczyk, Tomasz Furman sp.j.

Ul. Piłsudskiego 57A; 32-340 Wolbrom
e-mail: bok@interkonekt.pl; finanse@interkonekt.pl; serwis@interkonekt.pl

Dot.: Treści sms z dnia 17 maja 2022 r. wysłanej przez „Fiber.pl” na nr tel. 881262602 w związku z prośbą o 
uregulowanie zobowiązań.

Działając w żywotnym interesie Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu suwerena – Narodu Polskiego – ostatecznego 
decydenta w sprawach państwa – zwierzchnika władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej na podstawie prawa 
naturalnego, art. 4.1 i 4.2 Konstytucji RP (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483) oraz Proklamacji przejęcia w Polsce 
bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej przez naród 
(http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf) w związku z wieloletnim, 
nielegalnym funkcjonowaniem wszystkich organów w państwie wynikającym przede wszystkim z cyklicznie 
przeprowadzanych zamachów stanu dla kamuflażu zwanych wyborami powszechnymi - brak niepodważalnie 
udokumentowanych mandatów społecznych wszystkich rzekomych przedstawicieli narodu w organach 
władzy/administracji publicznej.

Więcej informacji na temat nielegalnego funkcjonowania wszystkich organów w państwie znajduje się na: 
http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm a także https://zawodowy-polak.pl/index.php?title=Wa%C5%BCne_pisma 

WSKAZUJĘ RÓWNIEŻ, CO NASTĘPUJE: 

1. Zasada obligatoryjności prawa podatkowego obowiązuje wyłącznie w stosunku do legalnie funkcjonujących 
organów w państwie działających zgodnie z interesem narodowym Polaków.

2. Pobór podatków i innych należności oraz zarządzanie nimi należy wyłącznie do legalnie funkcjonujących 
organów w państwie na podstawie i w granicach legalnego prawa. 

3. Zatwierdzanie zmian cen i stawek opłat dokonywane może być wyłącznie przez legalnie funkcjonujący organ w 
państwie na podstawie i w granicach legalnego prawa.
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4. Wszystkie organa w państwie od wielu lat funkcjonują nielegalnie - niezgodnie z art. 4.2 Konstytucji i art. 3 
Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP „Wypowiedzenie posłuszeństwa organom państwa” z dn. 02.04.2015 r. – 
brak niepodważalnie udokumentowanych mandatów społecznych ich przedstawicieli a taka sytuacja wpływa 
destrukcyjnie na stan państwa i warunki życia narodu 
(http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf)

5. Podstawą prawną do zawieszenia płatności wszelkiego rodzaju podatków oraz uwzględniania zmian cen i stawek 
opłat na czas nielegalnego funkcjonowania organów władzy/administracji publicznej jest treść w/w Dekretu 
Zwierzchnika Władzy. W szczególności jego art. 5 i 6.

6. Legalności, zgodności z polską racją stanu i polskim interesem narodowym, powszechnie obowiązującego 
charakteru i najwyższej rangi prawnej w/w Dekretu do chwili obecnej nie podważono.

7. Rzekome należności płatnicze określone zostały przez firmę INTERKONEKT w sposób sprzeczny z treścią w/w 
Dekretu bez wyjaśnienia przyczyny i wskazania podstawy prawnej jego ignorowania. 

8. Do chwili obecnej nie wykazała suwerenowi - Narodowi Polskiemu bezpośrednio sprawującemu władzę 
zwierzchnią w Rzeczypospolitej Polskiej legalności organów państwa i prawa na podstawie, którego działa. Nie 
dokonały tego także sądy.

9. W związku z powyższym pod rygorem nieważności przedmiotowj prośby o zapłatę haraczu zwanego VAT, oraz 
odpowiedzialności karnej za działanie na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego - pozbawianie 
Polaków niepodległości (niezależności od formalnego wpływu osób nieuprawnionych) przed suwerenem - art. 8 
Dekretu „Wypowiedzenie posłuszeństwa organom państwa” z dn. 02.04.2015 r. lub przed legalnie 
funkcjonującymi (w przyszłości) sądami powszechnymi (art. 127 § 1 k.k.) wzywam firmę INTERKONEKT do 
uzupełnienia jego braków formalnych w terminie tygodniowym od doręczenia poprzez: 

a. Wskazanie podstawy prawnej do nie uwzględnienia/nie respektowania treści art. 3, 5  i  6 Dekretu 
Zwierzchnika Władzy w RP „Wypowiedzenie posłuszeństwa organom państwa” z dn. 02.04.2015 r. oraz
art. 4.2 Konstytucji. 

b. Przedstawienie (w związku z treścią art. 4.2 Konstytucji RP) niepodważalnie udokumentowanych 
mandatów społecznych osób, które pełniąc funkcje w organach ustawodawczych ustanowiły/wydały 
przepisy prawa, które firma wskaże w odpowiedzi na pkt 9. a. powyżej oraz wszystkie inne na podstawie,
których działa. Wymagane są dokumenty źródłowe na podstawie, których Komisja Wyborcza ustaliła 
wynik właściwych wyborów.

c. Przedstawienie (w związku z treścią art. 4.2 Konstytucji RP) niepodważalnie udokumentowanych 
mandatów społecznych osób, które pełniąc funkcje ministra właściwego do spraw finansów publicznych 
oraz Prezesa Rady Ministrów odpowiadają m.in. za zarządzanie podatkami...

d. Wykazanie z imienia i nazwiska człowieka, który zlecił i który dokonał wysłania powiadomienia 
sms na nr tel. 881262602 o prośbie płatności, rzekomych zaległości.

10. Wyłącznie pod warunkiem niepodważalnego wykazania Zwierzchnikowi Władzy w RP legalności (zgodności z 
art. 4.2 Konstytucji i wolą uprawnionych wyborców oraz art. 3 Dekretu) wszystkich organów państwa możliwe 
jest przeprowadzenie prawomocnego egzekwowania należności pieniężnych, ograniczenia/zawieszenia bądź, 
wypowiedzenia umowy, …. 

INFORMUJĘ, ŻE:

1. Za usługę „internet” płacę i zobowiązuję się płacić w kwocie netto – pomniejszonej o nielegalnie narzucony 
podatek VAT, aż do czasu wykazania na drodze formalnej w sposób niepodważalny uprawnień przedstawicieli 
firmy INTERKONEKT do naliczania podatku VAT, oraz niepodważalnie udokumentowanych mandatów 
społecznych osób, które pełniąc funkcje ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz Prezesa Rady 
Ministrów którzy odpowiadają m.in. za zarządzanie podatkami...

2. Nie wyrażam zgody na jakiekolwiek powiadomienia sms na nr tel 881262602.
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3. Wszelkie odpowiedzi przez firmę INTERKONEKT wyłącznie mogą odbywać się drogą korespondencyjną za 
pośrednictwem aresu e-mail wskazanego na początku pisma, bądź listownie za pośrednictwem poczty polskiej, 
listem poleconym.

POUCZENIE

Odpowiedzi na niniejsze pismo udzielić należy w terminie 7 dni od doręczenia, w trybie formalnym, sygnowane 
własnoręcznym podpisem, pod rygorem jej nieważności.

Grzegorz. z rodu Piszczek. ©

Przedstawiciel Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej

Pismo dostępne publicznie: https://www.zawodowy-polak.pl/GP-INTERKONEKT_23.05.2022.pdf 

Załączniki:

• Deklaracja Samostanowienia i Odpowiedzialności / Pełnomocnictwo: https://www.zawodowy-polak.pl/GP-
deklaracja_06.01.2022.pdf

• Tadeusz Cichocki - Zaangażowanie w fałszerstwa zwane wyborami – informacja 
(https://tcichocki.pl/TCZWRP%202022.03.22.pdf)

• Proklamacja Przejęcia Władzy Przez Naród Polski z dn. 02 listopada 2014 r. 
(https://tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf)

• Dekret Zwierzchnika Władzy z dn. 02 kwietnia 2015 r. 
(https://tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf)

• Dekret Zwierzchnika Władzy z dn. 25 października 2018 r. (https://tcichocki.pl/Dekret%20Zwierzchnika
%20Władzy%20w%20RP%201-2018%202018.10.25.pdf)

Do wiadomości:

• Zwierzchnik Władzy Rzeczypospolitej Polskiej;
• Inne ( firmy, instytucje...)
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