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Piaseczno, dn. 22 czerwca 2016 r.  

 

 

Tadeusz CICHOCKI                                                                                                                                                                                                 

ul. Radosna 1; 05-500 Piaseczno                                                                                                                                            

tel./fax: (22) 756-16-41                                                                                                                                                     

e-mail: tcichocki@tcichocki.pl                                                                                                    

www.tcichocki.pl  

 

 

 Prezes Zarządu                                                                                                                                                 

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

                                                                     Al. Jerozolimskie 146 B, 02-305 Warszawa 

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

e-mail: reklamacje.moog.gw@pgnig.pl;                                                                                 

reklamacje.rm@pgnig.pl;                                                                                                                 

cc.moog@pgnig.pl    

 

 

Dot.: Pismo IKS3/6206/2016/EM z dn. 21.06.2016 r. (ID klienta 9421551000). 

 

W odpowiedzi na w/w pismo otrzymane pocztą elektroniczną podtrzymuję w całości stanowisko, jakie 

zawarłem w dotychczasowej korespondencji dotyczące braku legalnych podstaw prawnych do żądania 

zapłaty podatku VAT naliczonego w fakturach za dostawę paliwa gazowego, stwierdzenia rzekomych 

zaległości płatniczych, naliczania odsetek, nieustannego nękania wezwaniami do dokonania zapłaty oraz 

groźbami wstrzymania dostaw gazu, demontażu układu pomiarowo-rozliczeniowego, wypowiedzenia 

umowy, …. Potwierdzam, że rozliczenia z tytułu dostarczania paliwa gazowego do budynku przy ul. 

Radosnej 1 w Piasecznie dokonywane powinny być w zgodzie z podpisaną przez nas Umową kompleksową 

dostarczania paliwa gazowego oraz obowiązującym stanem prawnym. 

Informuję, iż: 

1. Zgodnie z art.87.1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 

78, poz. 483) „źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej są: 

Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia.” Jego obowiązujący 
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charakter w sposób oczywisty uwarunkowany jest legalnością organów państwa ustanawiających 

wymienione źródła prawa. 

 

2. Warunkiem koniecznym do stwierdzenia legalności tych (przedstawicielskich) organów jest 

udokumentowana w sposób niepodważalny zgodność oficjalnych wyników wyborów powszechnych z 

wyrażaną w ich trakcie wolą wyborców oraz zapisami art. 4.2 Konstytucji RP („Naród sprawuje władzę 

przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”). 

 

3. W/w warunek nigdy nie był spełniony, bo nikt włącznie z centralnymi i samorządowymi organami 

władzy publicznej, Państwową Komisją Wyborczą/Krajowym Biurem Wyborczym oraz sądami 

orzekającymi o ważności wyborów do chwili obecnej nie przedstawił suwerenowi niepodważalnych 

dowodów na zgodność oficjalnych wyników wyborów powszechnych z okazywaną w ich trakcie wolą 

wyborców i art. 4.2 Konstytucji RP, mimo, że od wielu lat i wielokrotnie składano w tej sprawie 

formalne wnioski. Dla przykładu: http://www.tcichocki.pl/20140813Suweren_zada_dowodow.pdf, 

http://www.tcichocki.pl/201412_Suweren_ponownie_zada_dowodow.pdf.                                                                                                                                                     

 

4. Nigdy, więc przedstawicielskie organa władzy publicznej nie funkcjonowały w Polsce legalnie – w 

sposób niepodważalnie udokumentowany zgodnie z wolą narodu/wyborców i Konstytucją RP – art.4.2. 

 

5. Jest, więc rzeczą oczywistą, że wszelkie ustanawiane przez nielegalne organa prawo (również te jego 

zapisy, na które powołuje się Spółka), wydawane decyzje, wyroki, upomnienia, …, nie mają mocy 

prawnej. Wyjątkami od tej zasady są wszelkie prawa pisane i niepisane, co, do których nie ma 

wątpliwości, że są zgodne z polską racją stanu/polskim interesem narodowym – wolą Zwierzchnika 

Władzy – Narodu Polskiego. 

 

6. W tej sytuacji na podstawie prawa naturalnego i art. 4.1 Konstytucji RP („Władza zwierzchnia w 

Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu”) oraz 4.2 („Naród sprawuje władzę przez swoich 

przedstawicieli lub bezpośrednio”) Naród Polski – Zwierzchnik Władzy w Polsce zmienił 

obowiązujący w Rzeczypospolitej Polskiej stan prawny wydając:                                                                                                         

 

- (http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf) 

„Proklamację przejęcia władzy przez Naród Polski” (w załączeniu), 

 

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

Dekret „Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom państwa” (w załączeniu) oraz 

- (http://www.tcichocki.pl/20151113_ULTIMATUM_Zwierzchnika_Wladzy_w_RP.pdf) 

ULTIMATUM Zwierzchnika Władzy w RP (w załączeniu).  

Fakt, że nigdy wcześniej suweren nie korzystał w ten sposób z przysługujących mu uprawnień nikogo nie 

zwalnia ani z obowiązku stosowania się do jego decyzji ani też z odpowiedzialności karnej za uporczywe 

i niczym nieuzasadnione uchylanie się od ich stosowania. 
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7. Na podstawie art. 353.(1) Ustawy z dn. 23. 04 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2014.0.121) Spółka 

zobligowana była do dostosowania umów/sposobu rozliczeń ze wszystkimi swoimi klientami do zmian, 

jakie zaszły w powszechnie obowiązującym prawie m.in. do art. 6.3 Dekretu. 

 

8. Pomimo, że Spółka uznaje stan prawny ustanowiony przez przedstawicielskie organa władzy a więc i 

Kodeks cywilny za obowiązujący oraz, że nie wykazała nielegalnego/nieobowiązującego charakteru 

nowego, ustanowionego przez Naród Polski obowiązującego stanu prawnego (nie przedstawiła żadnego 

uzasadnienia faktycznego i prawnego) – nie dostosowała do niego umów ze swoimi klientami. 

 

9. Spółka w dalszym ciągu swoją działalność gospodarczą prowadzi w oparciu o nielegalne prawo, które 

uznaje za obowiązujące bez przedstawienia żadnych argumentów faktycznych i prawnych.                                       

 

10. Spółka łamiąc zapisy Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP bez przedstawienia uzasadnienia działa na 

szkodę Polski i Polaków, bo utrwala funkcjonowanie władzy i obowiązywanie prawa, których 

legalności nie jest w stanie udowodnić. Współudział w ściąganiu podatku VAT na podstawie 

nielegalnego prawa i przekazywanie go do nielegalnie funkcjonujących organów z całą pewnością jest 

zaprzeczeniem polskiej racji stanu/ polskiego interesu narodowego. 

W związku z powyższymi faktami proszę o pilne udostępnienie dowodów/argumentów faktycznych i 

prawnych w sprawie: 

- Nielegalnego/nieobowiązującego charakteru Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP z dn. 02.04.2015 r. 

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

wskazywanego przeze mnie, jako najwyższej rangi podstawę prawną m. in. do zaniechania płacenia 

podatków do czasu zalegalizowania organów władzy publicznej w RP oraz realizowania rozliczeń wg 

wartości netto dostarczanych towarów i usług (art.6 pkt 3). 

- Legalności organów władzy publicznej w RP w szczególności ustawodawczych i zarządzających 

finansami publicznymi (zarówno w obecnym jak i poprzednich składach osobowych). 

- Legalności i obowiązującego charakteru wszystkich zapisów prawa, na które Spółka się powołuje. 

- Wyższości rangi prawnej zapisów, na które powołuje się Spółka nad prawem wydanym przez 

Zwierzchnika Władzy w RP. 

W przypadku nie udostępnienia ich oczekuję niezwłocznego i ostatecznego zaniechania dotychczasowych 

praktyk Spółki: 

- Bezprawnego żądania zapłaty podatku VAT,  

- Naliczania odsetek, 

- Rozpowszechniania nieprawdziwych informacji nt. rzekomych zaległości płatniczych, 

- Nękania bezpodstawnymi wezwaniami oraz groźbami odcięcia dostaw gazu i zdemontowania układu 

pomiarowo-rozliczeniowego oraz zerwania umowy, ewentualnego „podejmowania środków niezbędnych 

do wyegzekwowania wierzytelności”, kontynuowania procedur windykacyjnych, itd. 

http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf
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- Dostosowania przez Spółkę sposobu rozliczeń ze wszystkimi klientami do obecnie obowiązującego stanu 

prawnego – zapisów Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP. 

- Zwrotu wszystkim klientom nienależnie pobranych kwot podatku VAT (po 31.05.2015 r.) w związku z 

nie dostosowaniem umów/sposobu rozliczeń do faktycznie obowiązującego stanu prawnego. 

 

 

Tadeusz Cichocki 

 

 

 

Do wiadomości: 

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

- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - kontakt@kprm.gov.pl; sprm@kprm.gov.pl;  

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

- Ministerstwo Sprawiedliwości - skargi@ms.gov.pl;  

- Ministerstwo Energetyki - me@me.gov.pl; 

- Ministerstwo Skarbu Państwa - minister@msp.gov.pl;  

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

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

- Policja - kancelaria.gabinetkgp@policja.gov.pl; prewencja.ksp@policja.waw.pl;  

- Osoby fizyczne, media, inne. 
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