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~ Człowiek ~ Zwierzchnik władzy ~ Władza zwierzchnia ~

Krzysztof Piotr. syn Jana z rodu Chudek.©
[Kawęczyn 27a- Konstancin Jeziorna/Polska/PL]

Do korespondencji mail: krzysztof-chudek@wp.pl i kc@zawodowy-polak.pl,

Tel. 602 246 781

Nota do pryncypała jest notą do agenta… a nota do agenta jest notą do pryncypałów.                                 Polska, Kawęczyn – 17 wrzesień 2021r.

List otwarty do Krzysztofa Cebrat i Nazwa PL

 Dot.: Dyskryminacji ludzi oraz stosowania nielegalnych i nieobowiązujących przepisów prawa.

Działając  dla  dobra  i  w  interesie  Rzeczypospolitej  Polskiej  w  imieniu  suwerena  –  Narodu  Polskiego  –
ostatecznego decydenta w sprawach państwa – Zwierzchnika władzy i swoim na podstawie Prawa Naturalnego
i  Dekretu Zwierzchnika władzy dalej - DZW, wzywam wszystkich przedstawicieli firmy nazwa.pl do:

1. Obowiązkowego stosowania  nowego legalnego i obowiązującego prawa w RP wydanego w interesie
Polek i  Polaków przez Tadeusza Cichockiego dostępnego:  http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm (pliki
oznaczone  na  czerwono  takie  jak  -  Wypowiedzenie  posłuszeństwa  organom  państwa
02.04.2015), którego legalności do dnia dzisiejszego jeszcze nikt nie podważył więc wywołuje skutki
prawne.

2. Podpisania przez upoważnionych i  odpowiedzialnych przedstawicieli  firmy Nazwa PL regulaminów
opublikowanych na Waszej stronie internetowej  https://www.nazwa.pl/regulaminy będących podstawą
zawarcia umowy cywilnoprawnej pomiędzy stronami.

3. Zaprzestania  dyskryminacji,  ignorowania,  działania  na  szkodę  ludzi  świadomych,  znających  swoje
prawa, poprzez podżeganie do akceptacji nielegalnych szkodzących ustaw, kodeksów, rozporządzeń,
nakazów,  zakazów,  oszustw,  opłat  (np.  VAT)  oraz  regulaminów  które  nie  są  podpisane  przez
odpowiedzialne osoby do tego upoważnione. (na podstawie Prawa Naturalnego i art. 4 Konstytucji i
kodeksu cywilnego w szczególności art. 23 KC)

Jako Zwierzchnik władzy w RP działając publiko pro bono, w ramach ludzkiej cywilnej odpowiedzialności,
praworządności,  prawdy  i  rzetelności  dziennikarskiej  po  raz  kolejny  domagam  się  uzupełnienia  braków
formalnych i podpisania regulaminów firmy - Nazwa PL w związku z chęcią przedłużenia umowy na dalszy
okres dotyczącej serwera i utrzymywanej na nim danych strony www.zawodowy-polak.pl i przedstawienia mi
korzystnej oferty w terminie do 14 dni.   

Pełnomocnictwo i deklaracja dostępne są: https://www.zawodowy-polak.pl/KC-Deklaracja_30.03.2021r.pdf

List otwarty dostępny jest:  https://www.zawodowy-polak.pl/KC-List_Otwarty_Nazwa_PL-17.09.2021r.pdf  

Krzysztof Piotr. syn Jana z rodu Chudek©

©

Do wiadomości:

– Polki i Polacy przedstawiciele suwerena w RP – Władza zwierzchnia

– Media, organizacje, firmy, stowarzyszenia i inne.
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