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Szanowna Pani 
                                           
 Do dzisiaj nie otszymałem zapłaty za faktury: 
1/2017 z dnia 10.03.2017 na kfotę 88 313,54 zł termin płatności 31.03.2017 oras  
2/2017 z dnia 10.03.2017 na kfotę 11 448,00 zł termin płatności 10.04.2017. 
W zwiąsku s powyszszym wystawiłem dwie kolejne faktury na otsetki za zwłokę w opłaceniu 
faktur 1 i 2. 
4/2017 z dnia 31.10.2017 na kfotę 3 993,21 zł termin płatności 30.11.2017 oras 
5/2017 z dnia 31.10.2017 na kfotę  511,55 zł termin płatności 30.11.2017. 
 
Razem kfota do zapłacenia wynosi 104 266,30 zł. 
 
Pszypominam faktury 1 i 2 jako kopie oras wręczam faktury 4 i 5 jako oryginały. 
Na str 10 tego dokumentu napisałem, że po 31 maja, poniewasz jusz nie hroni pani od 
01.09.2013r. żaden immunitet, na mocy dokumentu Papieża Franciszka “motu proprio”, 
otpowiada pani prywatnie sfoim majątkiem do tszeciego pokolenia włącznie, za działalność 
na szkodę luckości. Powinienem jusz zgłosić tę sprawę do sądu. Jednak jeszcze tego nie 
zrobiłem, albowiem cierpliwie czekam na zapłatę s kasy państfowej, a nie s pani prywatnej. 
Następne faktury wystawię na nazwisko Dorota Łaska. 
 

Uzasadnienie 

1. Podatki dohodowe i VAT oras skłatki na ZUS są nielegalne zgodnie s pofszehnie 

obowiązującym od 01.06.2015 r. najwyszszej rangi prawem – art. 5 i art. 6  
pkt 2 i 3  Dekretu zwieszhnika władzy w RP „Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim 
organom państwa” z dn. 02.04.2015 r.  
http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf 
 
 
Cytuję (bo jestem pewien, że nie hce się pani czytać źrudła) 
 

Art. 5. 
Za nieustanne ignorowanie woli zwierzchnika władzy - ignorowanie wszystkich organów 

w państwie, ich nielegalnych decyzji, postanowień, wyroków, prawa, … 
 
W celu wymuszenia ustąpienia z zajmowanych urzędów/organów - oddania władzy przez 
osoby działające na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i sprawujące ją w sposób nielegalny – 
niepotwierdzony dowodami na zgodność z wolą wyborców, przejętą w wyniku fałszerstw - 
podstępnych zamachów stanu uprawnia się wszystkich Polaków oraz wszystkie podmioty 
funkcjonujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (przedsiębiorstwa prowadzące 
działalność gospodarczą, organizacje, biura, fundacje, …) do ignorowania wszelkich ustaw, 
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rozporządzeń, zarządzeń, wyroków, decyzji, rozkazów, nakazów, poleceń, wezwań, 
powołań do odbycia służby wojskowej, mandatów, postanowień, …, narzucanych 
suwerenowi przez oszustów – uzurpatorów z organów państwa i samorządów 
terytorialnych oraz ich marionetki (w organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości, 
służbach mundurowych, PG, PKW, …). 
 
Nie ulega wątpliwości, że wszelkie czynności związane z wykonywaniem władzy bez 
udokumentowanej zgody suwerena są sprzeczne z racją stanu Rzeczypospolitej 
Polskiej!!!  
 
Ignorujemy na przykład obowiązki: składania zeznań podatkowych oraz informacji do ZUS, 
GUS, KRUS, rozliczania VAT, odprowadzania podatków i składek np. na ubezpieczenie 
społeczne, uiszczania opłat i mandatów, ubiegania się o różne pozwolenia np. na broń, 
dokonywania opłat za parkowanie  pojazdów w miejscach ogólnodostępnych, stawiania się na 
wezwania organów funkcjonujących w sposób nielegalny, wymiany dowodów osobistych, 
posyłania sześcioletnich dzieci do szkoły, …. 
 

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. 
Koniec cytatu 
__________________________________________________________________________ 

2. Użąt Skarbowy bespotstawnie żąda zapłaty podatku dohodowego i VAT łamiąc w/w 

zapisy oras powołując się na nielegalne prawo, bo ustanowione pszes osoby nieuprawnione 
pszes Narut Polski do sprawowania władzy ustawodafczej, co jest spszeczne z art. 4.2 
Konstytucji RP  
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Cytat 
„Art. 4. 1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.  
2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.” 
Koniec cytatu 
 
i art. 3 Dekretu zwieszhnika władzy w RP (patsz powyszszy link),  
 
Cytat 

Art. 3.  
Nieważne wybory, nielegalne organa w państwie, ich decyzje, zobowiązania, prawo, 
wyroki, …  
1. Zwierzchnik władzy w Rzeczypospolitej Polskiej nie uznaje ważności żadnych wyborów i 
referendów, które:  
 a.) Były lub będą w przyszłości ogłaszane, organizowane i nadzorowane oraz  
                 uznawane za ważne przez osoby nieuprawnione.  
 b.) Były lub będą w przyszłości realizowane na podstawie nielegalnego prawa.  
 c.) Uniemożliwiały lub uniemożliwiać będą w przyszłości wyborcom sprawdzenie czy  
                 oddane głosy zostały poprawnie zaewidencjonowane i policzone.  
 d.) Nie gwarantują w sposób niepodważalnie udokumentowany zgodności oficjalnych  
                 wyników z wyrażoną w ich trakcie wolą wyborców.  
 e.) Nie gwarantują wyborcom odwołania z pełnionych funkcji tych przedstawicieli w      
                 organach państwa i samorządów terytorialnych, którzy utracą ich zaufanie przed   
                 upływem kadencji.  
2. Zwierzchnik władzy w Rzeczypospolitej Polskiej nie uznaje legalności funkcji pełnionych 
w przedstawicielskich organach państwa i samorządów terytorialnych w wyniku wyborów 
uznanych przez niego za nieważne.  
3. Zwierzchnik władzy w Rzeczypospolitej Polskiej nie uznaje legalności funkcji pełnionych 
w sądach, policji, wojsku, PG, CBA, ABW, PKW i wszystkich innych urzędach/organach w 
wyniku nominacji dokonywanych przez osoby nieuprawnione.  
4. Zwierzchnik władzy w Rzeczypospolitej Polskiej nie uznaje legalności prawa 
ustanowionego przez osoby, które sprawowały funkcje przedstawicielskie w sposób 
nielegalny i/lub stojącego w sprzeczności z polską racją stanu – wolą zwierzchnika władzy. 
Koniec cytatu 
 
prawo nieobowiązujące, bo spszeczne s polską racją stanu/polskim interesem narodowym – 
fspułudział f finansowaniu nielegalnej władzy ze śrotkuf publicznyh, powieżanie ih osobom 
nieuprawnionym, ... 
 
__________________________________________________________________________ 

3. Użąt Skarbowy bespodstawnie żąda zapłaty, o kturej mowa powyżej, mimo, że nie potrafi 

wykazać: 
a.) Nielegalnego i nieobowiązującego harakteru Dekretu zwieszhnika władzy w RP oras/lup 
jego niezgodności z polską racją stanu/polskim interesem narodowym ani tesz niszszej rangi 
prawnej w stosunku do zapisuf, na kture się powołuje.  
b.) Legalności, obowiązującego harakteru oraz zgodności z polską racją stanu/polskim 
interesem narodowym prawa, na kture się powołuje.  
c.) Legalności – zgodności z wolą wyborcuf i art. 4.2 Konstytucji RP oraz art. 3 Dekretu  
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zwieszhnika władzy w RP organuf władzy na żecz kturej ściąga podatek VAT ot sfoih 
klientuf.  
 
Reasumując należy stfierdzić, że żądania Użędu Skarbowego są bespotstawne, bo spszeczne z 
najwyszszej rangi prawem wydanym pszes zwieszhnika władzy w RP, oparte na nielegalnym 
prawie ustanowionym pszes osoby nieuprawnione i nieobowiązującym, bo spszecznym s 
polską racją stanu/polskim interesem narodowym – fspułudział f finansowaniu nielegalnyh 
struktur władzy ze śrotkuf publicznyh. 
 
Informuję ponatto, że kolaborowanie z nielegalną władzą wyczerpuje znamiona pszestępstfa 
pszecifko Rzeczypospolitej Polskiej i Narodowi Polskiemu w rozumieniu 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”.  
Podejmowanie w porozumieniu z innymi osobami działalności zmierzającej bezpośrednio do 
utrwalania nielegalnej władzy i nielegalnego prawa jest pozbawianiem Polski i Polaków 
niepodległości, czyli niezależności od formalnego wpływu innych, nieuprawnionych 
jednostek politycznych. 
 
Na potstawie prawa naturalnego, art. 4.1 i art. 4.2 Konstytucji RP władzę w Rzeczypospolitej 
Polskiej od dn. 02.11.2014 r. sprawuje bespośrednio suweren – Narut Polski 
 
http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf 
 
 
Cytat 

PROKLAMACJA PRZEJĘCIA WŁADZY PRZEZ NARÓD POLSKI 
Zmuszony stanem najwyższej konieczności: agonią naszej Ojczyzny będącą 
następstwem permanentnej debellacji/zamachów stanu – nielegalnego i podstępnego, 
opartego na oszustwach przejmowania kontroli/władzy na terytorium Polski przez 
osoby, które nigdy nie posiadały legitymacji społecznej do jej sprawowania oraz zdrady 
stanu - bardzo licznych i na wielką skalę, różnych działań uzurpatorów oraz ich 
marionetek na szkodę państwa polskiego i Polaków, tragiczną i ciągle pogarszającą się 
sytuacją większości moich rodaków działając w najlepiej rozumianym interesie mojej 
Ojczyzny i Narodu Polskiego w zgodzie z prawem naturalnym oraz na podstawie Art. 4, 
pkt 1 i 2 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483) 
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 
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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.  
5. Oskarża się osoby, o których mowa w punkcie 4. o współudział w dokonaniu zamachu 
stanu – nielegalnym, bazującym na oszustwach przejmowaniu kontroli/władzy w Polsce oraz 
o współudział w zdradzie stanu – b. licznych i na wielką skalę, różnych działaniach na szkodę 
państwa polskiego i Polaków.  
6. Nakazuje się aresztowanie osób, o których mowa w punkcie 4. w związku z treścią punktu 
5., wg listy i w sposób określony w rozdziale III w celu:  
 a. Ochrony Polaków i Polski przed przelewem krwi i stratami materialnymi.  
 b. Uniemożliwienia kontynuowania procederu „szmuglowania” oszustów i wrogów  
                Polski do wszelkich organów władzy i destrukcji państwa.  
 c. Umożliwienia suwerenowi dokonania w sposób udokumentowany i wiarygodny  
                wyboru nowych, legalnych władz i przeprowadzenia właściwych reform. 
 d. Umożliwienia suwerenowi upewnienia się, po której stronie (uzurpatorów czy  
                Narodu Polskiego) znajduje się lojalność komendantów, szefów i dowódców: 
                Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojska Polskiego.  
 e. Postawienia sprawców tragedii Polski („istniejącej już tylko teoretycznie…” 
                wg. słów niedawnego jeszcze Ministra Spraw Wewnętrznych) przed organami 
                wymiaru sprawiedliwości działającymi w składzie osobowym zweryfikowanym                    
                przez nowe, legalne, zgodne z Konstytucją RP i wolą suwerena władze   
                Rzeczypospolitej Polskiej.  
7. Zobowiązuje się pozostały skład osobowy organów państwa, urzędów, placówek 
dyplomatycznych, … do zapewnienia należytego ich funkcjonowania w niezbędnym zakresie 
do czasu ich reorganizacji.  
8. Zobowiązuje się wszystkie media publiczne do skutecznego rozpowszechniania treści 
niniejszego pisma odnoszącego się do najistotniejszych spraw państwa i Narodu Polskiego. 
Jednocześnie ostrzega się, że blokada informacji i/lub manipulowanie nimi 
będą uznawane przez suwerena, jako działania na szkodę Polski i Polaków i odpowiednio 
karane.  
9. Po zapewnieniu bezpiecznych warunków do pracy (po aresztowaniu lub 
unicestwieniu, jeśli okaże się to konieczne wszystkich wrogów Polski, którzy 
uniemożliwiać będą suwerenowi przeprowadzanie reform) zwołane zostanie Zgromadzenie  
Przedstawicieli Narodu Polskiego. 
 
Zadaniem jego będzie stworzenie niezbędnych warunków do jak najszybszego i 
zgodnego z wolą suwerena wyłonienia w sposób niepodważalnie udokumentowany 
najlepszego spośród dostępnych kandydatów na Prezydenta RP. On powinien 
przedstawić Polakom propozycje reform i strategię ich realizacji. Suweren powinien 
wypowiedzieć się na ich temat w rzetelnie zorganizowanym i udokumentowanym 
referendum ogólnonarodowym. 
Koniec cytatu 
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Obawiam się, że f pszypatku kontynuowania funkcjonowania państfa w oparciu o nielegalne 
prawo i nielegalne jego organa, nieustanne ignorowanie pszes ih pszetstawicieli woli 
zwieszhnika władzy w Rzeczypospolitej Polskiej fspierane stronniczym funkcjonowaniem 
organuf ścigania i wymiaru sprawiedliwości, spułek skarbu państfa, mediuf,.... Suweren jusz 
niebawem może być zmuszony do aktywacji zakonspirowanych Trybunałuf Ludowyh oras 
oddziałuf OKNP f celu podjęcia obrony koniecznej Narodu Polskiego i sfojej Ojczyzny.  
F takih okolicznościah zakonspirowane, stopniowe, systematyczne, sukcesywne i 
konsekfentne, fizyczne eliminowanie osup działającyh na szkodę Polski i Polakuf byłoby 
zgodne z prawem i uzasadnione brakiem innej alternatywy.  
 

 

4. Jeżeli w terminie 7 dni od otrzymania tego pisma tzn. do ftorku 7 listopada otrzymam od 

Waszej firmy handlowej na piśmie dowody na to, że pkt.  3.  a),  b)  i  c) są prawdziwe, to 

wtedy zrezygnuję z zamiaru odzyskania wyłudzonyh podatkuf. Jeżeli nie otrzymam, będę 
żądał zapłaty fszystkih cztereh faktur z rygorem windykacji pszes sąd wyłoniony na potstawie 
cytowanego Dekretu.  
 
Jeżeli pszyślecie mi zawiadomienie o tym, że oddaliście sprawę do sądu (sfojego – 
żydofskiego) to pszyślę wam następne pismo z tymi samymi argumentami.  
Będę wam pszysyłał jeszcze wiele adekfatyh pism dotąd, asz zrozumiecie, że najwyszszy czas 
zadać sobie pytania:  „Komu służę? Okupantowi czy Polakom? Kłamstfu czy prawdzie?  
Nienawiści czy miłości? 
Informuję was, że niniejsze pismo opublikuję w internecie. Jeżeli powiecie, że nie mam 
prawa to zacytuję kolejny artykuł s Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej: 
 
Cytat 
Art. 54. 1. Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i 
rozpowszechniania informacji. 
Koniec cytatu 
 
Od dzisiaj nie pszyjmuję od was listuf papierowyh za pośrednictfem nielegalnej poczty 
polskiej.  
 
Jedyny kontaky ze mną to andrzej.dominiak@onet.pl  
 
Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia.  
 
          andrzej dominiak 
P.S. Waga tematu sprawy jest wielokrotnie większa od ortografii. 
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                                                                                                            Wyszków, 10 marca 2017 
Andrzej Dominiak 
Gen. J. Sowińskiego 33a/27                                                                            Pani Dorota Łaska 
07-202 Wyszków 
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                                                                             Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wyszkowie 

                  Gen. J. Sowińskiego 82 
 

Szanowna Pani 

Szczerość/Moralność niebawem - stanie się Prawem ...! 

Zakładamy Zakonspirowane Trybunały zgodnie z art. 8 Dekretu i tfożymy publiczne/ 
społeczne listy wojewuckie i gminne kolaborantuf, trudne pszypatki nierozwiązane 
umieścimy na: https://www.facebook.com/Polski.Trybunal/.  
Zadajemy formalnie (na piśmie) tszy pytania na zasadzie kopiuj/fklej sfojemu burmistszowi, 
wujtowi, radnym, sędziom, komendantowi policji i straży miejskiej, użędom skarbowym, 
komornikom, wysyłamy emailami ruwniesz do "polityków" i do prostyh ludzi.  
Wiem jak sprawdzić i rozwiązać fszystkie problemy. Należy podejść do lustra i zapytać 
postać w lustsze: Kim jesteś? 
Działając w dobrej wieże w interesie Narodu Polskiego i Polski bardzo proszę o udzielenie 
szczeryh otpowiedzi na następujące pytania: 
 
1. Czy uważa Pani, że zaruwno obecna jak i popszednie ekipy sprawowały władzę f Polsce 
legalnie mimo, ze nikt nigdy nie pszetstawił suwerenowi niepodważalnyh dowoduf na 
zgodność oficjalnyh wynikuf wyboruf pofszehnyh z wolą wyborcuf, art. 4.2 Konstytucji RP i 
art. 3 Dekretu Zwieszhnika Władzy w RP? 
 
2. Czy zgadza się Pani, że kolejne wybory pofszehne muszą być popszedzone ustanowieniem 
nowej Ordynacji Wyborczej, ktura zagwarantowałaby niepodważalnie udokumentowaną 
wiarygodność jej oficjalnyh wynikuf? 
 
3. Czy zgadza się Pani, że ustanowieniem nowej Ordynacji wyborczej i organizacją kolejnyh 
wyboruf pofszehnyh nie mogą zajmować się osoby nielegalnie funkcjonujące w organah 
władzy publicznej? 
 
Po zapoznaniu się z zamieszczonymi pismami/PRAWEM poniżej będzie Pani łatfiej udzielić 
otpowiedzi. 
www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organ… 
www.tcichocki.pl/20151113_ULTIMATUM_Zwierzchnika_Wladzy_w_R…  
 
Brak merytorycznej otpowiedzi i dalsza działalność oparta o nieobowiązujące jusz prawo 
sprawi że umieszczę w/w zapytanie na stronie : https://www.facebook.com/Polski.Trybunal/ i 
tam będę oczekiwał otpowiedzi ... 
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Odpowiedz sobie na pytania:  

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

S powodu wypowiedzenia posłuszeństfa fszystkim organom państfa Art. 3. str 6 
http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf 
 
w zwiąsku s proklamacją pszejęcia władzy pszez Narut Polski str 12 
http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf 
 
na potstawie Art. 4.1 i 4.2 Konstytucji RP 
 
oświatczam, że nie zgadzam się na otprowadzanie  
1. Składek ubespieczeniowyh do ZUSu 
2. Podatku dohodowego do Użędu Skarbowego 
3. Potrąceń do komornika 
 
z moih dohoduf, poniewasz te opłaty są ściągane na potstawie nielegalnego, 
nieobowiązującego jusz prawa. 
 
Dlatego załączam PIT-37 za rok 2016 obliczony wedłuk dzisiejszego prawa. 
 
Niezależnie od żądania zwrotu podatkuf wyłudzonyh do roku 2015 włącznie, co jest 
wyjaśnione w popszednim piśmie z 3 marca 
 

Niniejszym żądam zwrotu podatkuf i składek ZUS wyłudzonyh 
ode mnie w roku 2016 f kfocie 11 448 zł (jedenaście tysięcy 

czterysta czterdzieści osiem złotyh) 
 

Załączam ruwniesz dwa rahunki f celu wliczenia f koszty działalności firmy moih należności. 
Poniewasz data wystawienia mojego dokumentu PIT-37 jest 9/10 marca, zatem do 10 kfietnia 
oczekuję zwrotu gotufki na warunkah identycznyh jak dla popszedniej gotufki za 2015 rok. 
Od 11 kfietnia zacznę naliczać otsetki w wysokości 7%. 
Upszejmie zwracam uwagę, że obie płatności (88 313,54 zł do 31 marca i 11 448 zł do 10 
kfietnia) ma pani możliwość wypłacić mi s kasy Użędu czyli tzw. państfowej. 
Natomiast po 31 maja, poniewasz jusz nie hroni pani od 01.09.2013r. żaden immunitet, na 
mocy dokumentu Papieża Franciszka “motu proprio”, otpowiada pani prywatnie sfoim 
majątkiem do tszeciego pokolenia włącznie, za działalność na szkodę luckości. Oto link do 
dokumentu “motu proprio” 

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-
proprio_20130711_organi-giudiziari.html 

 
W zwiąsku s tym tyh pieniędzy będę wymagał ot pani jako osoby prywatnej, a nie użędniczki 
i to nie f sądzie państfowym. Będzie to sąd powołany na potstawie art. 8 Dekretu Zwieszhnika 
Władzy w RP czyli sprawiedliwy, a nie klikowy. Sąd działający na potstawie prawa 
naturalnego, a nie papierowego. 
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NASTĘPNEGO NIELEGALNEGO PISMA PAPIEROWEGO PSZYSŁANEGO MI ZA 
POŚREDNICTFEM NIELEGALNEJ POCZTY POLSKIEJ NIE PSZYJMĘ, ALE 
ZWRÓCĘ LISTONOSZOWI BES CZYTANIA 
 
Koham dżewa  i preferuję oszczędność papieru. Dlatego akceptuję wyłącznie darmową pocztę 
elektroniczną andrzej.dominiak@onet.pl 
Żadne tytuły, pieczątki, ani sygnatury nie są mi do niczego potszebne. Tylko imię, nazwisko i 
potpis lup faksymilka. 
Może mi pani ruwniesz pszekazać informację telefonicznie rozmową lup MMS-em. 
 
 
        Andrzej Dominiak 
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                                                                                                          Wyszków, 3 marca 2017 
Andrzej Dominiak 
Gen. J. Sowińskiego 33a/27                                                                       Pani Dorota Łaska 
07-202 Wyszków 
tel 506785364 
                                                                         Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wyszkowie 

               Gen. J. Sowińskiego 82 
 

Szanowna Pani 
 
Zgodnie s poniszszym 
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http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf 
http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf 
http://www.tcichocki.pl/20151113_ULTIMATUM_Zwierzchnika_Wladzy_w_RP.pdf 
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Po 31 maja rospocznie się ZAKONSPIROWANA REWOLUCJA i trfać będzie asz do 
skutecznego ustąpienia oszustuf/hipokrytuf/uzurpatoruf/złodziei. 
 
Jeżeli pani otpowieć, pani Doroto, na powyszsze pytanie brzmi TAK, to będzie pani fpisana 
na listę osup popierającyh zbrodniczy system i pszeznaczonyh do ukarania na potstawie art. 8 
Dekretu Zwieszhnika Władzy w RP.  
 
Dla ułatwienia podjęcia decyzji podaję pytania pomocnicze: Komu służę? 

1. Okupantowi czy Polakom? 
2. Kłamstfu czy prawdzie? 
3. Nienawiści czy miłości? 

 
Otpowiedzi na te pytania f sposup radykalny zaważą na pani dalszym życiu. Pani pracownicy 
podlegają tym samym pytaniom i proszę im to powiedzieć jasno i wyraźnie popszes 
pokazanie im tego listu. Każdy pracownik Użędu proszony jest o opowiedzenie się po 
kturejś z dwu stron. Postawa neutralna nie jest możliwa. 
 
Pszypominam, że termin zapłaty mojej należności 85 335 zł dawno minął (30 września 2016) 
i na dzisiaj jest 5 miesięcy opuźnienia pszy dalszym wzroście otsetek ze stopą 7%. 
Zatem wymagana kfota na dzień 31 marca 2017  wynosi 85 335 zł + otsetki 7% za 182 dni = 
85 335 + 2 978,54 = 88 313,54 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy tszysta tszynaście złotyh i 
pięćdziesiąt cztery grosze). Oczekuję nie pszelewu na konto bankowe (kture możecie 
zablokować), lecz pszekazu gotufkowego za pośrednictfem dowolnego kuriera prywatnego za 
wyjątkiem Poczty Polskiej (ze względu na jej nielegalność). Jeśli otszymam gotufkę do 31 
marca 2017, wystawię otpowiedni rahunek i wyślę do US. Jeśli nie otszymam gotufki do 31 
maja, to po pierfszym czerwca 2017 pszystąpię do redagowania pozwu do sądu. Nie będzie to 
Sąd Okręgowy, ani Rejonowy, ani żaden inny sąd państfowy. Będzie to sąd powołany na 
potstawie art. 8 Dekretu Zwieszhnika Władzy w RP czyli sprawiedliwy, a nie klikowy. Sąd 
działający na potstawie prawa naturalnego, a nie papierowego. 
 
Prubowała pani wysłać mi list za pośrednictfem Poczty Polskiej. Pani nie czyta moih listuf. 
 
NASTĘPNEGO NIELEGALNEGO PISMA PAPIEROWEGO PSZYSŁANEGO MI ZA 
POŚREDNICTFEM NIELEGALNEJ POCZTY POLSKIEJ NIE PSZYJMĘ, ALE 
ZWRÓCĘ LISTONOSZOWI BES CZYTANIA 
 
Koham dżewa  i preferuję oszczędność papieru. Dlatego akceptuję wyłącznie darmową pocztę 
elektroniczną andrzej.dominiak@onet.pl 
Żadne tytuły, pieczątki, ani sygnatury nie są mi do niczego potszebne. Tylko imię, nazwisko i 
potpis lup faksymilka. 
Może mi pani ruwniesz pszekazać informację telefonicznie rozmową lup MMS-em. 
 
 
        Andrzej Dominiak 
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                                                                                                 Wyszków, 29 listopada 2016 
Andrzej Dominiak 
Gen. J. Sowińskiego 33a/27                                                                       Pani Dorota Łaska 
07-202 Wyszków 
PESEL 56022500750 
                                                                         Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wyszkowie 

               Gen. J. Sowińskiego 82 
 

Szanowna Pani 
 
Poniewasz nie otszymałem żadnej otpowiedzi na moje pisma z dnia 12 i 20 października, 
pszedłużam termin do 31 grudnia 2016 czyli na 3 miesiące opuźnienia utszymując otsetki 7%. 
Zatem wymagana kfota wynosi 85 335 zł + otsetki 7% za 92 dni = 85 335 + 1 558,57 = 
86 893,57 zł. 
Oczekuję nie pszelewu na konto bankowe (kture możecie zablokować), lecz pszekazu 
gotufkowego za pośrednictfem dowolnego kuriera prywatnego za wyjątkiem Poczty Polskiej 
(ze względu na jej nielegalność). 
Jeśli otszymam gotufkę do 31 grudnia, wystawię otpowiedni rahunek i wyślę do US. 
Jeśli nie otszymam gotufki do 31 grudnia, to po pierfszym stycznia 2017 pszystąpię do 
redagowania pozwu do sądu.  
 
NASTĘPNEGO NIELEGALNEGO PISMA PAPIEROWEGO PSZYSŁANEGO MI ZA 
POŚREDNICTFEM NIELEGALNEJ POCZTY POLSKIEJ NIE PSZYJMĘ, ALE 
ZWRÓCĘ LISTONOSZOWI BES CZYTANIA 
 
Koham dżewa  i preferuję oszczędność papieru. Dlatego akceptuję wyłącznie darmową pocztę 
elektroniczną andrzej.dominiak@onet.pl 
 
        Andrzej Dominiak 
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                                                                                                         Wyszków, 20 paźd 2016 
Andrzej Dominiak 
Gen. J. Sowińskiego 33a/27                                                                       Pani Dorota Łaska 
07-202 Wyszków 
PESEL 56022500750 
                                                                         Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wyszkowie 

               Gen. J. Sowińskiego 82 
 

Szanowna Pani 
 

 Poniewasz nie powiedziałem żonie o naszej korespondencji, nie powiedziałem 
ruwniesz, aby nie odbierała listuf do mnie. Odebrała i potpisała. Ja listu nie czytałem, 
wyżuciłem do śmieci bes czytania, ale kopertę zachowałem jako dowut na to, że nadal 
wysyłacie do mnie nielegalną korespondencję pszy użyciu nielegalnej poczty polskiej, mimo, 
że wyraźnie zastszegłem, aby tego nie robić. Znaczy to, że traktujecie mnie jak pętaka nie 
zasługującego na szacunek. Ja natomiast dalej Was szanuję i pozostaję z poważaniem. 
 
Czekam na otpowieć emailem na muj list z 12 października. 
 
NASTĘPNEGO NIELEGALNEGO PISMA PAPIEROWEGO PSZYSŁANEGO MI ZA 
POŚREDNICTFEM NIELEGALNEJ POCZTY POLSKIEJ NIE PSZYJMĘ, ALE 
ZWRÓCĘ LISTONOSZOWI BES CZYTANIA 
 
Koham dżewa  i preferuję oszczędność papieru. Dlatego akceptuję wyłącznie darmową pocztę 
elektroniczną andrzej.dominiak@onet.pl 
 
        Andrzej Dominiak 

                                                                                                
Pouczenie: 
 
Pismo napisać w komputerze w dowolnym edytorze, dodać potpis (faximille), przerobić na *.pdf,  wysłać emailem na adres 
andrzej.dominiak@onet.pl  lub napisać, wydrukować, potpisać ręcznie, zeskanować i wysłać emailem. 
 
Pieczątki są zbędne, poniewasz nie mają dla mnie żadnej wartości ani symbolicznej, ani prawnej. Ważne są jedynie: nazwisko i potpis. 
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                   Wyszków, 12 paźd 2016 
Andrzej Dominiak 
Gen. J. Sowińskiego 33a/27                                                                       Pani Dorota Łaska 
07-202 Wyszków 
PESEL 56022500750 
                                                                         Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wyszkowie 

               Gen. J. Sowińskiego 82 
 

Szanowna Pani 
 
 Z miłą hęcią udzielam Wam prolongaty na miesiąc oras z nie mniejszą rezygnuję z 
nadmiernyh lihfiarskih otsetek pozostając pszy otsetkah ustawowyh za opuźnienie 7% 
zamiast 9,5%. 
 

 
 
 
 
 
NASTĘPNEGO NIELEGALNEGO PISMA PAPIEROWEGO PSZYSŁANEGO MI ZA 
POŚREDNICTFEM NIELEGALNEJ POCZTY POLSKIEJ NIE PSZYJMĘ, ALE 
ZWRÓCĘ LISTONOSZOWI BES CZYTANIA 
 
Koham dżewa  i preferuję oszczędność papieru. Dlatego akceptuję wyłącznie darmową pocztę 
elektroniczną andrzej.dominiak@onet.pl 
 
        Andrzej Dominiak 
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Wyszków, 24 wrze 2016 

Andrzej Dominiak 
Gen. J. Sowińskiego 33a/27                                                                       Pani Dorota Łaska 
07-202 Wyszków 
PESEL 56022500750 
                                                                         Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wyszkowie 

               Gen. J. Sowińskiego 82 
 

Szanowna Pani 
 

Zwracam się bezpośrednio do Pani Naczelnik Urzędu, gdyż, z całym szacunkiem dla 
podwładnych, żaden z nich nie jest kompetentny w podjęciu tej decyzji. 
 
Odpowiadając na pismo pani Elżbiety Szymanik z dnia 12 września informuję: 
 
1. Podstawa prawna żądania 

 
Prawo naturalne. Jest to prawo przyrodzone, które posiadamy ze względu na sam fakt bycia 
człowiekiem. Prawa naturalnego nikt nam nie nadał, więc jest ono prawem niezbywalnym. 
Istnieje w świadomości człowieka. Wydaje się słusznym stwierdzenie, że prawo istnieje 
wtedy, gdy ludzie uznają, iż coś jest prawem. Prawo naturalne człowieka istniało zawsze.  
Najważniejszą i podstawową zasadą prawa naturalnego jest: czyń dobro i unikaj zła. 
Podstawowymi właściwościami prawa naturalnego są: nieskończoność, niezbywalność, 
powszechność, poznawalność, kierowanie się rozumem oraz zasadami moralnymi. 
Przykładami prawa naturalnego są: prawo do życia, do własności, do zabawy, do religii. 
Do ważnych aspektów prawa naturalnego należą: szacunek dla życia ludzkiego od poczęcia 
do naturalnej śmierci, szacunek dla drugiego człowieka, małżeństwo i rodzina oraz płeć i 
seksualność. 
Prawo naturalne ma uzasadniać (bronić) nienaruszalne prawa człowieka i jako takie jest 
uważane za nadrzędne wobec prawa stanowionego, wobec czego zwolennik prawa 
naturalnego jest zwolniony z przestrzegania prawa stanowionego, gdy jest ono z nim w 
sprzeczności.  
A sprzeczność istnieje. Tzw. państwo (które nie istnieje) ustala za pomocą prawa 
ustanowionego (działającego na moją szkodę), że bierze w posiadanie sztuczną istotę, awatara 
ANDRZEJ DOMINIAK pisanego dużymi literami (nie ma on nic wspólnego ze mną jako 
istotą żywą – człowiekiem o nazwisku pisanym małymi literami jako znak wyróżniający mnie 
między innymi żywymi ludźmi), ustala obowiązki, jakie ma awatar wobec państwa, że te 
obowiązki będzie spełniał wykorzystując dobra ściągnięte z człowieka powiązanego z nim 
takim samym nazwiskiem, ale pisanym małymi literami, bez jego wiedzy i zgody. Państwo 
(nieistniejące, wobec tego jako ono występuje tajna grupa ludzi w celu zniewolenia 
prawdziwych obywateli mieszkających w fikcyjnym zarysie granic) ustanawia sprzeczne z 
prawem naturalnym prawa definiujące wyższość grupy rządzącej nad obywatelem (co znowu 
sprzeciwia się prawu naturalnemu o równości wszystkich ludzi) mającej tzw. prawo żądania 
daniny na rzecz tzw. skarbu państwa (który również nie istnieje) w celu zabezpieczenia 
dobrobytu społeczeństwa (oczywiście nieistniejącego). Aby skonsumować realnie potencjalne 
możliwości wszystkich awatarów, tworzy się tzw. instytucje państwowe (nie mające nic 
wspólnego z państwem, ani nie reprezentujące jego interesów, bo po co, skoro nie istnieje) 
sądy, urzędy skarbowe, komornicy, ministerstwa, korporacje ubezpieczeniowe, szkoły, 
uczelnie, szpitale, policja, poczta itp. jako prywatne firmy handlowe zarejestrowane w Unique 
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Partners Identification Key w Waszyngtonie w celu zbierania pieniędzy od awatarów na 
własne potrzeby. W skrócie świat (Polska też) wygląda tak. Nie ma państw, ani instytucji 
państwowych. Świat jest jednym wielkim biznesem prywatnych firm handlowych, które 
żywią się wytworami pracy niewolników, którzy nie wiedzą, że są niewolnikami. 
Dopóki ja tego nie wiedziałem, sądziłem, że sprawiedliwe jest płacić podatki dla państwa, 
które mnie broni, chroni, ubiera, karmi i daje dach nad głową. Kiedy odkryłem prawdę, że to 
ja utrzymuję fikcyjne państwo, którego nie ma, a owoce mojej pracy zżerają prywatne 
osobniki, które nawet nie wypiją za moje zdrowie, powiedziałem: DOŚĆ!!! 
 
Nigdy nie wyrażałem zgody, ani nie podpisywałem żadnej umowy handlowej na jakąkolwiek 
współpracę z jakąkolwiek prywatną firmą handlową, w szczególności z Urzędem Skarbowym 
w Wyszkowie o numerze UPIK 423949276. Uważam, że jestem okradany legalnie przez 
nielegalne prawo pozwalające doić mnie na każdym kroku, mimo, że nie jestem krową i to nie 
na rzecz państwa tylko na rzecz prywatnych osób obcej niepolskiej narodowości. Jest to 
sprzeczne z prawem naturalnym, którego jestem gorącym zwolennikiem. 

Zostałem uwolniony od światowego prywatnego niewolniczego systemu władzy Trój-Korony 
z Watykanem na czele  poprzez “Paradygmat Report” z 25.12.2012r.,  oraz na mocy 
Proklamacji Suwerena-Narodu Polskiego z 02.11.2014r. i Dekretu Suwerena-Narodu 
Polskiego z 02.04.2015r. 

https://ujawnienie.wordpress.com/2013/03/01/one-poeples-publi-trust/ 

www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf 

http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf 

Pani i Pani pomocnicy przesyłacie do mnie nielegalną korespondencję, co godzi w moje 
prawa człowieka. Najsurowiej zabronione i karalne jest  dostarczanie uznanych przez 
rezolucję ONZ A/RES/56/83, z dnia 28 stycznia 2002r., artykuł 9, za nielegalne, wszelkich 
przesyłek firm pocztowych na usługach nielegalnego rządu w Polsce, który jest spółką 
handlową, wygasłą z dniem 25.12.2012r. 

Pani i Pani pomocnicy  pomimo, że nie posiadacie legitymacji państwowych, to z pełną 
świadomością odgrywacie przede mną i moimi Rodakami  rolę księgowych i sędziów, 
tworzycie iluzję państwa!  Stosujecie  nielegalne prawo narzucone  przez okupacyjne władze 
na terenie należnym, zgodnie z prawem naturalnym, do mnie jako Suwerena i całego Narodu 
Polskiego-Suwerena !  

Nie chronią Was od 01.09.2013r. żadne immunitety ! 

Na mocy dokumentu Papieża Franciszka “motu proprio”, odpowiadacie prywatnie swoim 
majątkiem do trzeciego pokolenia włącznie, za działalność na szkodę ludzkości. Oto link do 
dokumentu “motu proprio” 

http://w2.vatican.va/content/francesco/en/motu_proprio/documents/papa-francesco-motu-
proprio_20130711_organi-giudiziari.html 

Reprezentowany przez Panią Urząd Skarbowy nielegalnie wyłudził ode mnie pieniądze, które 
nie trafiły w żaden sposób do skarbu państwa, którego nie ma, lecz do prywatnej kieszeni.  
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2.Jakich podatków dotyczy przedmiotowy wniosek? 
 
Podatku dochodowego oraz VAT. Podatek dochodowy jest mój więc ja żądam zwrotu. 
Podatek VAT należy do moich kontrahentów, na pewno nie do Urzędu skarbowego. Dlatego 
ja żądam zwrotu na moje konto, sam zwrócę kontrahentom, ponieważ mam wszystkie faktury.  
 

Andrzej malz/osob Dohut 
Podatek 
PIT nadplata VAT Ewa dohut 

podatek 
PIT nadplata  

1991   660        

1992   923        

1993 osobno 6459 1292        

1994 osobno 10196 2009        

1995 osobno 12835 2695        

1996 osobno 18494 3858        

1997   3858        

1998 osobno 25368 4822        

1999 osobno 26696 3022        

2000 osobno 42234 6565        

2001 osobno 28262 2908        

2002 osobno  2908        

2003 malz 4858 0 581       

2004 malz  886        

2005 malz 5442 596 275       

2006 malz 16671 4802 91 7836      

2007 malz 17955 4533 161 9103      

2008 malz 17182 1985 8 6703      

2009 osobno 4898 326  2213  10977 81 577  

2010 osobno 13458 1866 556   16428 729 1113  

2011 osobno 9570 1167    20146 1379 1161  

2012 osobno 16058 904 431   18011 951 1112  

2013 osobno 24846 1908 115   11339 0 832  

2014 osobno 39682 2378 1227   8589 0 324  

2015 osobno 38700 2609 934   6289 0 1803  

           

  Razem 59480  25855   3140 6922  

           

  Total 85335        

 
Kolor niebieski oznacza liczby wpisane domyślnie z powodu braku danych. Lata 1991 i 1992 
zmniejszyłem współczynnikiem 1,4. Lata 1997 i 2002 powtórzyłem jak poprzednie. Pozostałe 
dane są przepisane z posiadanych dokumentów PIT i VAT. 
Tabela nie zawiera podatków wpłaconych, kiedy byłem członkiem spółki Omega od roku 
1990 do 2000 oraz kiedy sam prowadziłem działalność pod nazwą Adomix od 1998 do nie 
pamiętam, bo nie mam dokumentów. Powiedzmy, że te podatki Wam daruję. W tabelce 

nazwa Total zawiera liczbę 85335 zł i to jest moje żądanie. Jeśli trzeba wystawię 
rachunek (bez NIP-u). O zwrot podatków mojej żonie wystąpię w odrębnym piśmie. 
 
3.Daty wpłat żądanych podatków 
 
 W każdym miesiącu wpłacałem zaliczkę. Raz w roku wyrównanie. Zwrot dotyczy 
wszystkich wpłat (patrz tabelka wyżej). 
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Żądam natychmiastowego zwrotu wyłudzonych pieniędzy w kwocie 85335 zł i zaprzestania 
nękania mnie nielegalną korespondencją oraz uwolnienia mnie od spreparowanych długów. 

W przeciwnym razie skorzystam z prawa przysługującego mi odszkodowania 
według  międzynarodowej taryfy za łamanie praw człowieka z wyszczególnionych 
poniżej zarzutów :  

UWAGA ! Taryfa jest zawsze związana z każdym „pojedynczym  przypadkiem” złamania prawa, obok podana 
w pierwszej pozycji kwota/ryczałt odszkodowania od pomocnika a w drugiej kwota/ryczałt od szefa firmy 
dopuszczającej się przestępstwa, ustalana w zależności,  od indywidualnego przypadku. 

3. Brak osobistego prawnie  uwierzytelnionego podpisu – każdy przypadek,  € 1000 ryczałt,   
€ 2,000 ryczałt 

6. Za bezprawną i nielegalną korespondencję, zawierającą  błędy formalne i fałszywe 
stwierdzenia, zawarte między innymi, w ostrzeżeniach, karach  administracyjnych, opłatach 
itp. € 500 ryczałt,+ 10- krotnie ,  1000 € ryczałt, + 10- krotnie. 

21. Zastosowanie nieważnych, nieobowiązujących, niekonstytucyjnych, nielegalnych 
przepisów  prawnych,  € 250.000 ryczałt, 1.000.000 € ryczałt, 

24.Wykonywanie  nieuprawnionych działań z przymusem (np zajęcia komornicze, kary, 
faktury wstępne, etc.) bez posiadania jednoznacznego statusu  „urzędnika państwowego” ,  € 
100.000 ryczałt, 1.000.000 € ryczałt 

30.Działania, bez podpisu i prawomocnej legitymacji pracownika państwowego albo 
urzędnika mianowanego. € 50.000 ryczałt, € 100.000 ryczałt 

47. Łamanie praw człowieka – naruszenie godności ludzkiej, wbrew  rezolucji ONZ 217 A  i / 
lub Europejskiej  Konwencji Praw Człowieka (EMRK). € 150.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt 

53. Zajęcie, bez państwowej legitymacji komornika, pieniędzy, towarów, nieruchomości.        
€ 50.000 ryczałt,  € 400.000 ryczałt 

54. Wyłudzanie pieniędzy, towarów, nieruchomości  przez komornika, bez państwowej 
legitymacji i bez uprawomocnionego wyroku suwerennego sądu, bez własnoręcznego podpisu 
sędziego. € 100.000 ryczałt,  € 500.000 ryczałt 

61. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, 
przez sąd, sędziego, sekretarza sądu, bez ważnej legitymacji suwerennego państwa. € 200.000 
ryczałt,  € 500.000 ryczałt 

62 Złożenie podpisu w celu uwierzytelnienia aktu administracyjnego, wyroku, 
postanowienia,  bez posiadania legitymacji suwerennego państwa, € 100.000 ryczałt,  € 
200.000 ryczałt 

64. Wezwanie do sądu, postępowanie sądowe, wydanie wyroku albo nakazu aresztowania, 
przez osobę lub pracownika sądu, który nie jest sądem państwowym ale fałszywym sądem.    
€ 100.000 ryczałt,  € 200.000 ryczałt 
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Na koniec. Jak Pani zauważyła, szanowna Pani  Łaska, przestałem być baranem i już nie 
pozwolę się strzyc. Z powyższej tabelki wynika, że możliwe jest, iż Pani firma będzie mi 
winna 4 403 000 €. 

Proszę nie przysyłać mi nielegalnej korespondencji za pośrednictwem nielegalnej Poczty 
Polskiej. Preferuję darmową pocztę elektroniczną na mój email  

andrzej.dominiak@onet.pl 

Jeśli będę potrzebował, sam sobie wydrukuję. 

Sąd polski też jest nielegalny, dlatego nasza sprawa będzie prowadzona przez sąd zagraniczny. 

Nielegalne prawo stanowione już mnie nie dotyczy, więc proszę mnie nie straszyć 
wezwaniem, terminem, harmonogramem, paragrafem czy czymś takim. Sąd każe awatara za 
niespełnienie obowiązków wobec państwa, które jest jego właścicielem. Ja nie jestem 
awatarem tylko człowiekiem, który przypomniał sobie swoje prawo naturalne. 

                                                                                              Czekam na rozwój sprawy 

         Andrzej Dominiak 
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Wyszków, 31 sie 2016 

Andrzej Dominiak 
Gen. J. Sowińskiego 33a/27 
07-202 Wyszków 
PESEL 56022500750 

Urząd Skarbowy w Wyszkowie 
Gen. J. Sowińskiego 82 

 
Dzień Dobry! 

Poniżej załączam Wam Waszą rejestrację jako prywatnej firmy handlowej zarejestrowanej w 
UPIK w Waszyngtonie pod nr 423949276. Każda umowa według reguł prawa handlowego 
wymaga oryginalnych podpisów wszystkich stron, podmiotów prawnych  do jej 
uprawomocnienia. 
 
U.S. Department of Labor  |  Occupational Safety & 
Health Administration  |  200 Constitution Ave., NW, 
Washington, DC 20210, Telephone: 800-321-OSHA (6742)  | 
TTY,www.OSHA.gov, UPIK® Datensatz – L 

 
https://www.upik.de/upik_suche.cgi 
Z kolei i ta „firma” zarejestrowana jest w Waszyngtonie DC jako egzekutywa „rządowa” : US 
Dept of Labor, President’s office, SIC Search Division Structure Major Group Structure, 
Freedom of Information Act  | Privacy & Security Statement  |   Disclaimers  | Important Web 
Site Notices  |  International  |   Contact Us U.S. Department of Labor  |  Occupational Safety 
& Health Administration  |  200 Constitution Ave., NW, Washington, 
DC 20210, Telephone: 800-321-OSHA (6742)  |  TTY www.OSHA.gov. 
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Strona źródłowa : 
https://www.osha.gov/pls/imis/sic_manual.display?id=289&tab=description 
Nie podpisywałem z Waszą prywatną firmą handlową „Urząd Skarbowy” żadnej 
umowy handlowej. Dlatego też obciążanie mnie jako osoby fizycznej wszelkimi 
podatkami z Waszej strony jest prawnie NIEWAŻNE! 
 
W związku z tym domagam się zwrotu wszelkich bezzasadnie wyłudzonych podatków wraz z 
odsetkami w terminie do 30 września 2016.  
 
W przeciwnym razie zmuszony będę wszcząć postępowanie karno – odszkodowawcze w 
Sądzie Militarnym w Berlinie.     

Oprócz zwrotu wyłudzonych podatków będzie miała zastosowanie międzynarodowa  taryfa 
odszkodowawcza za łamanie praw ludzkich w stosunku do osoby. 

                                           
        
 
                                                                                      Andrzej Dominiak                   
 
 

                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
 
 





Nr faktury 1/2017


Klient Różne


Nazwa Data sprzed. 10.03.2017


Adres


Miasto Wyszków Województwo


Kod pocztowy Telefon


Ilość Cena jedn. SUMA
1 59 480.00 zł 59 480.00 zł
1 25 855.00 zł 25 855.00 zł
1 2 978.54 zł 2 978.54 zł


Suma częściowa  88 313.54 zł


Płatność Gotówka Stawki podatków 0.00% -  zł


SUMA 88 313.54 zł


FAKTURA


mazowieckie


Andrzej Dominiak
Gen.J.Sowińskiego 33a/27


07-202 Wyszków


Urząd Skarbowy w Wyszkowie
Gen.J.Sowińskiego 82


Opis


07-200


Zwrot podatku PIT za lata 1991 do 2015 termin 30 wrz 2016
Zwrot podatku VAT za lata 2006 do 2009 termin 30 wrz 2016
Odsetki za 182 dni od 30 wrz 2016 do 31 mar 2017


termin płatności 31 marca 2017


przekaz gotówkowy za pośrednictwem dowolnego kuriera prywatnego za 
wyjątkiem Poczty Polskiej


osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzynaście złotych i pięćdziesiąt cztery grosze








Nr faktury 4/2017


Klient Różne


Nazwa Data sprzed. 31.10.2017


Adres


Miasto Wyszków Województwo


Kod pocztowy Telefon


Ilość Cena jedn. SUMA


1 3 993.21 zł 3 993.21 zł


Suma częściowa  3 993.21 zł


Płatność Gotówka Stawki podatków 0.00% -  zł


SUMA 3 993.21 zł


FAKTURA


mazowieckie


Andrzej Dominiak
Gen.J.Sowińskiego 33a/27


07-202 Wyszków


Urząd Skarbowy w Wyszkowie
Gen.J.Sowińskiego 82


Opis


07-200


Zwrot podatku PIT za lata 1991 do 2015  kwota 59 480,00 zł
Zwrot podatku VAT za lata 2006 do 2009  kwota 25 855,00 zł
Odsetki za 244 dni od 1 kwi 2017 do 30 lis 2017


termin płatności 30 listopada 2017


przekaz gotówkowy za pośrednictwem dowolnego kuriera prywatnego za 
wyjątkiem Poczty Polskiej


trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia jeden groszy








Nr faktury 2/2017


Klient Różne


Nazwa Data sprzed. 10.03.2017


Adres


Miasto Wyszków Województwo


Kod pocztowy Telefon


Ilość Cena jedn. SUMA
1 11 448.00 zł 11 448.00 zł


Suma częściowa  11 448.00 zł


Płatność Gotówka Stawki podatków 0.00% -  zł


SUMA 11 448.00 złtermin płatności 10 kwietnia 2017


przekaz gotówkowy za pośrednictwem dowolnego kuriera prywatnego za 
wyjątkiem Poczty Polskiej


jedenaście tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych


Opis


07-200


Zwrot podatku PIT za rok 2016 wg PIT-37


FAKTURA


mazowieckie


Andrzej Dominiak
Gen.J.Sowińskiego 33a/27


07-202 Wyszków


Urząd Skarbowy w Wyszkowie
Gen.J.Sowińskiego 82








Nr faktury 5/2017


Klient Różne


Nazwa Data sprzed. 31.10.2017


Adres


Miasto Wyszków Województwo


Kod pocztowy Telefon


Ilość Cena jedn. SUMA


1 511.55 zł 511.55 zł


Suma częściowa  511.55 zł


Płatność Gotówka Stawki podatków 0.00% -  zł


SUMA 511.55 złtermin płatności 30 listopada 2017


przekaz gotówkowy za pośrednictwem dowolnego kuriera prywatnego za 
wyjątkiem Poczty Polskiej


pięćset jedenaście złotyh pięćdziesiąt pięć groszy


Odsetki za zwłokę 233 dni od 11 kwi 2017 do 30 lis 2017


Opis


07-200


Zwrot podatku PIT za rok 2016 wg PIT-37 kwota 11 448,00 zł


FAKTURA


mazowieckie


Andrzej Dominiak
Gen.J.Sowińskiego 33a/27


07-202 Wyszków


Urząd Skarbowy w Wyszkowie
Gen.J.Sowińskiego 82







