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Piaseczno, dn. 20 listopada 2015 r.  

 

Tadeusz CICHOCKI                                                                                                                                                 

Ul. Radosna 1; 05-500 Piaseczno                                                                                                                                   

Tel./fax: (22) 756-16-41; Tel.: 728-203-767                                                                                                                                                    

E-mail: tcichocki@tcichocki.pl; www.tcichocki.pl  

 

 

PGE Obrót S.A.  

Oddział z siedzibą w Warszawie 

Ul. Marsa 95; 04-470 warszawa  

Tel.: 42 222-22-22; E-mail: serwis@gkpge.pl  

 

 

 

Dot.: Rozliczeń za świadczone usługi. Nr ewidencyjny klienta – 025093122. 

 

W odpowiedzi na pismo OW/IW/FA/4380490/2015/AW z dn. 13.11.2015 r. otrzymane listem 

poleconym w dn. 19.11.2015 r. informuję i wyjaśniam: 

1. Rozliczenia za energię elektryczną i świadczone usługi dystrybucyjne powinny odbywać się 

zgodnie z obowiązującą umową. 

 

2. Treść obowiązującej umowy musi mieścić się w ramach prawa obowiązującego w 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

3. Każda legalna zmiana powszechnie obowiązującego w RP prawa musi być uwzględniana w 

obowiązującej umowie przez każdą z jej stron. 

 

4. Podstawy nie opłacania przeze mnie od dn. 01.06.2015 r. podatku VAT wskazane zostały w 

moim piśmie z dn. 28.10.2015 r. oraz e-mailem w dn. 01. 07. 2015 r. Nie było, więc potrzeby 

poszukiwania przez PGE podstaw – wystarczyło się do nich odnieść. 

Ponieważ PGE nie odniosła się za pierwszym razem w ogóle a za drugim w sposób 

merytoryczny do treści moich informacji - nie przedstawiła żadnych uwag ani argumentów 

prawnych wskazujących w sposób niepodważalny na: 
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- nielegalny i nieobowiązujący charakter Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP (pdf), który 

zwalnia z obowiązku odprowadzania różnego rodzaju podatków (Art. 5 i 6) i który powinien być 

uwzględniony w obowiązującej umowie przez obydwie jej strony, 

- legalny charakter Ustawy (o podatku od towarów i usług) pomimo: niezgodnego z zapisami 

Konstytucji RP, interesem państwa i wolą narodu uznawania ważności wyborów powszechnych 

przez sędziów (nominowanych przez osoby niebędące w stanie wykazać się posiadaniem legitymacji 

społecznej) w sytuacji braku niepodważalnych dowodów na zgodność oficjalnych wyników z wolą 

wyborców, ustanawiania prawa przez osoby nieuprawnione,…, 

- obowiązujący charakter w/w ustawy, pomimo, że ściąganymi podatkami zarządzają osoby 

nieuprawnione – nieposiadające legitymacji społecznych – niepodważalnych dowodów na zgodność 

z wolą wyborców,..., i w żaden sposób nie odniosła się do argumentów przedstawionych w preambule 

do Dekretu 

podtrzymuję w całości moje stanowisko w przedmiotowej sprawie, które przedstawiłem w 

piśmie z dn. 28.10.2015 r. 

Próba podważenia faktu sprawowania zwierzchnictwa władzy przez Naród Polski tym razem 

przejawiająca się ignorowaniem jego aktów prawnych jest bezprawnym działaniem 

sprzecznym z prawem naturalnym, zapisami Konstytucji RP oraz nadrzędnym interesem 

państwa i Polaków.  

 

 

 

 

 

 

Tadeusz Cichocki 

 

 

Do wiadomości: 

- Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - listy@prezydent.pl;  

- Ministerstwo Finansów - kancelaria@mf.gov.pl; 

- Ministerstwo Gospodarki - mg@mg.gov.pl; 

- Urząd Regulacji Energetyki - ure@ure.gov.pl; 

- Rzecznik Praw Obywatelskich - biurorzecznika@brpo.gov.pl 
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