
Kraków, dn. 20 czerwca 2022 r.

Przedstawiciel  Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej
Szymon syn Stanisława, z rodu Radoń
ul. Myślenicka 109, Kraków
szymonsvs@gmail.com , szmonsvs@tlen.pl

Tauron Dystrybucja       S.A,
Pełnomocnik Barbara Turaj

ul. Podgórska 25a;  31-035 Kraków
NIP: 611-020-28-60; REGON: 230179216

mail: info@tauron-dystrybucja.pl

Dot.: Pisma nr 4011197925 otrzymane listem zwykłym dn. 10.06.2022 r.

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. Opłata przyłączeniowa V Grupa 025935/2022/O09R03, a co za tym idzie termin płatności został 
zachowany i należność netto za usługę została uregulowana 16.05.2022 r. (potwierdzenie, jako 
załącznik).

2. W związku z umową „WARUNKI PRZYŁĄCZENIA nr WP/ 025935/2022/O09R03z dn. 2022.03.01
nie upoważniłem firmy TAURON Dystrybucja S.A. do wystawiania faktur VAT.

3. Pełnomocnik bez pełnomocnictwa Barbara Turaj nie przedstawiła stosownych uprawnień 
administracyjno-skarbowych do naliczania podatku VAT, uprawnień do windykacji opłat VAT i 
uprawnień do przetwarzania danych osobowych.

4. Zasada obligatoryjności prawa podatkowego obowiązuje wyłącznie w stosunku do legalnie 
funkcjonujących organów w państwie działających zgodnie z interesem narodowym Polaków. 
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5. Pobór podatków i innych należności oraz zarządzanie nimi należy wyłącznie do legalnie 
funkcjonujących organów w państwie na podstawie i w granicach legalnego prawa. 

6. Dostarczyć wszystkie upoważnienia, uprawnienia i pełnomocnictwa przedstawicieli organu 
wydającego zezwolenie i zaświadczenie na  działalność na terenie RP  firmie Tauron. 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) 

7. 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 oraz treść 
POSTANOWIENIA ZWIERZCHNIKA WŁADZY (http://tcichocki.pl/PZW%20-%20NFURE
%202022.02.20.pdf dostępny również jako załącznik) do n.f. Urzędu Regulacji Energetyki

8. 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.

9. 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 

Proszę więcej, o nie przysyłanie takich  próśb o wpłaty podatków dla nielegalnych
organów w państwie oraz do podżegania do finansowania i wspierania oszustów – 
art 127 k.k. tj. świadome działanie przedstawicieli firmy TAURON na szkodę 
własną i rdzennej ludności narodowości polskiej. 

Przedstawiciel Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej        

Szymon syn Stanisława, z rodu radoń        
własnoręczny podpis na oryginale i kopii        

Pismo dostępne publicznie: https://www.zawodowy-polak.pl/Tauron-wezwanie-20.06.2022.pdf

W załączeniu:
- Deklaracja Samostanowienia i Odpowiedzialności / Pełnomocnictwo
- Potwierdzenie wpłaty z dnia 16.05.2022 za usługę przyłączeniową
- Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Pismo (DSK-056-16(2)/2022/IRŚ)  

Do wiadomości:

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