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Piaseczno, dn. 14 stycznia 2016 r.  

 

Tadeusz CICHOCKI                                                                                                                                                                                                 

Ul. Radosna 1; 05-500 Piaseczno                                                                                                                                            

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

E-mail: tcichocki@tcichocki.pl                                                                                                   

www.tcichocki.pl  

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.: rozliczeń należności za świadczone usługi i pobrane paliwo gazowe (ID klienta 9421551000). 

 

W odpowiedzi na wezwanie do zapłaty (WDZ/I/6297911269/9421551000/2016) z dn. 06.01.2016 r. 

otrzymane listem poleconym w dn. 13.01.2016 r. oraz odnosząc się do całego postępowania reklamacyjnego 

informuję:  

Według art. 87.1 Konstytucji RP: „Źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej 

są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia”. Obowiązujący 

charakter tego zapisu jest jednak w sposób oczywisty uwarunkowany legalnością organów państwa 

ustanawiających w/w „źródła powszechnie obowiązującego prawa w RP”. 

Warunkiem koniecznym do stwierdzenia legalności tych (przedstawicielskich) organów jest 

udokumentowana w sposób niepodważalny zgodność oficjalnych wyników wyborów powszechnych z 

wyrażoną w ich trakcie wolą wyborców i zapisami art. 4.2 Konstytucji RP („Naród sprawuje władzę przez 

swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”). 

Ponieważ w dalszym ciągu PGNiG ani nikt inny w tym żaden organ państwa nie udowodnił tej 

zgodności - organa państwa były i są reprezentowane przez osoby nieuprawnione. Ustanawiane przez 

nie prawo jest nieobowiązujące, bo nielegalne. Podobnie jak zarządzanie środkami publicznymi i 

wszelkie inne ich działania.  

Analiza stanu państwa - nieuzasadnione, olbrzymie i nieustannie rosnące zadłużenie, „zwijanie” polskiej i 

rozwój zagranicznej gospodarki, nieuzasadnione dysproporcje statusu społeczno-ekonomicznego obywateli, 

plany całkowitego pozbawienia Polaków suwerenności poprzez wyzbycie się narodowej waluty, zmuszanie 

Polaków do emigracji i przyjmowanie różnych obcokrajowców, …, potwierdza „przemycanie” do jego 

organów osób nieuprawnionych, działających na szkodę Polski. 
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W tej sytuacji na podstawie prawa naturalnego i art. 4.1 Konstytucji RP („Władza zwierzchnia w 

Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu”) oraz art. 4.2 Konstytucji RP („Naród sprawuje władzę przez 

swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”) zwierzchnik władzy wydał w zgodzie z polską racją 

stanu/polskim interesem narodowym powszechnie obowiązujące i najwyższej rangi źródło prawa – 

Dekret z dn. 02.04.2015 r. „Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom państwa” 

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

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. 

W związku z powyższymi faktami podtrzymuję w całości przedstawione przeze mnie stanowisko w całej 

dotychczasowej korespondencji. 

 

 

 

Tadeusz Cichocki 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

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

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

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

- Ministerstwo Sprawiedliwości - skargi@ms.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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