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Piaseczno, dn. 01 września 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  

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o. o. Region Mazowiecki 

Al. Jerozolimskie146 B, 02-305 Warszawa 

Tel.: (22) 637-46-04, fax: (22) 620-23-04 

E-mail: reklamacje.moog.gw@pgnig.pl 

 

Dot.: rozliczeń należności za pobrane paliwo gazowe (ID klienta 9421551000). 

 

W odpowiedzi na Wasze pismo IKS3/7133/2015/EM z dn. 24.08.2015 r. otrzymane w dn. 

27.08.2015 r. po raz kolejny informuję i wyjaśniam: 

Wiążąca nas umowa w sposób oczywisty musi mieścić się w ramach obowiązującego 

prawa w Rzeczypospolitej Polskiej. Musi też być każdorazowo dostosowywana do jego 

ewentualnych, legalnych zmian przez każdą ze stron umowy. 

   W związku z powyższym a także ze względu na Waszą deklarację i zapewnienia 

wystawiania faktur w oparciu o obowiązujące przepisy prawa (IKS3/6085/2015/AK oraz 

IKS3/6565/2015/EM) byliście i nadal jesteście zobligowani i zobowiązani do dostosowania 

Waszej taryfy i warunków rozliczeń do zmian, jakie zaszły z dniem 01.06.2015 r. w 

obowiązującym prawie - wejście w życie legalnego Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP 

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

- w szczególności Art. 6, pkt 3 Dekretu). Nie uczyniliście tego i nie przedstawiliście żadnych 

wyjaśnień związanych z przyczynami zaniechania. Takie funkcjonowanie jest niezgodne 

zarówno z dotychczas jak i obecnie obowiązującym prawem. 

 Należy też zauważyć, że między innymi ze względu na brak niepodważalnych dowodów 

na zgodność wyników wyborów powszechnych z wolą wyborców dotychczas obowiązujące 

przepisy prawa w tym podatkowego (także Ustawa z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i 

usług) zostały uznane przez Zwierzchnika Władzy w RP za nielegalne – nieobowiązujące, bo 

ustanowione przez osoby nieuprawnione (Art. 3 Dekretu Zwierzchnika Władzy) oraz stojące w 

sprzeczności z polską racją stanu - obecne zarządzanie finansami państwa przez osoby 

nieuprawnione. 
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Stosowany przez Was sposób rozliczeń oparty jest, więc na nieobowiązującym, bo 

nieaktualnym i nielegalnym prawie. 

 

Ze względu na powyższe nie może być mowy o jakichkolwiek zaległościach płatniczych. 

Jeśli się mylę – proszę o przedstawienie legalnej podstawy prawnej żądania zapłaty podatku VAT. 

 

Informuję również, że: 

Współudział w procederze ściągania podatków na podstawie nielegalnego prawa i 

odprowadzanie ich do „Skarbu Państwa” zarządzanego przez nielegalną władzę to ewidentne 

działania na szkodę Polski i Polaków skutkujące b. wysokim zadłużeniem, biedą, znikomym 

poziomem finansowania inwestycji ze środków własnych, … 

Ślepe/bezkrytyczne/bezmyślne a w niektórych przypadkach celowe stosowanie się do 

nielegalnego i szkodliwego dla Polaków prawa oraz podporządkowywanie się 

decyzjom/postanowieniom, … osób/organów/urzędów, … nieuprawnionych/działających 

nielegalnie doprowadziło do stanu, w którym „ Polska istnieje tylko teoretycznie, praktycznie nie 

istnieje” (b. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji – Bartłomiej Sienkiewicz).  

Tego typu zachowania mogą zostać uznane przez Trybunały Ludowe za świadomą kolaborację 

z nielegalną i działającą na szkodę Polaków władzą przejmowaną w podstępny sposób przez 

polskojęzycznych oszustów, hipokrytów, wrogów Polski,… 

 

 

 

 

Tadeusz Cichocki 


