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Piaseczno, dn. 22 lutego 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.: rozliczeń należności za świadczone usługi i pobrane paliwo gazowe (ID klienta 9421551000). 

W odpowiedzi na pismo (IKS3/1415/2016/EM) z dn. 09.02.2016 r. otrzymane listem poleconym w dn. 

18.02.2016 r. oraz w nawiązaniu do dotychczasowej korespondencji informuję:  

 

Ostateczna decyzja PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o. o. Region Mazowiecki (zwanego w dalszej części 

Spółką) dotycząca odmowy uznania mojej reklamacji w sprawie żądań zapłaty podatku VAT jest bezprawna 

ze względu na następujące fakty: 

1. Spółka nie przedstawiła żadnego uzasadnienia faktycznego i prawnego w sprawie uznania przez nią 

legalności i obowiązującego charakteru prawa, na które się powołuje. 

 

2. Żądania zapłaty VAT-u uzasadnione zostały nielegalnym prawem, w szczególności Ustawą z dn. 

11.03. 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), bo 

ustanowionym przez osoby nieuprawnione do reprezentowania narodu w przedstawicielskich 

organach władzy ustawodawczej.  

 

Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy jest m.in. i przede wszystkim brak niepodważalnych dowodów 

na zgodność oficjalnych wyników wyborów powszechnych z okazaną w ich trakcie wolą wyborców i 
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art. 4.2 Konstytucji RP („Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”). 

Nikt nigdy i nigdzie również centralne organa władzy publicznej, Państwowa Komisja Wyborcza i 

sądy orzekające o ważności wyborów nie przedstawiły ich suwerenowi, mimo, że kierowano w tej 

sprawie formalne wnioski. 

 

3. Spółka nie przedstawiła żadnego uzasadnienia faktycznego i prawnego w sprawie uznania przez nią 

uprawnień obecnego składu osobowego organów państwa do sprawowania władzy w imieniu narodu 

w tym do ściągania podatków i zarządzania finansami publicznymi. 

 

4. Spółka nie przedstawiła żadnego uzasadnienia faktycznego i prawnego w sprawie całkowitego 

zignorowania przez nią Dekretu Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 02.04.2015 

r. „Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom państwa” wraz z preambułą 

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

stanowiącego najwyższej rangi podstawę prawną do zaprzestania opłacania podatków.  

 

****** 

Nigdy nie kwestionowałem poprawności wystawianych przez Spółkę faktur. Wystawiane są one zgodnie z 

art. 6, pkt. 2 Dekretu. Reklamacji dotyczy sposób rozliczeń - „Sprzedaż/zakup towarów i usług należy 

realizować wg ich wartości netto (bez rozliczania podatku VAT)” - art. 6, pkt. 3 tego samego aktu prawnego.   

Każda osoba fizyczna a tym bardziej Spółka Skarbu Państwa prowadząca działalność gospodarczą w zakresie 

obrotu paliwem gazowym zobligowana jest do funkcjonowania w granicach legalnego i zgodnego z polską 

racją stanu prawa.                                                                                                                                                                     

Skoro Spółka nie jest w stanie przedstawić żadnego uzasadnienia nieuznawania przez nią legalności i 

najwyższej rangi prawnej Dekretu, to zobligowana jest udowodnić w sposób niepodważalny, że jej ostateczna 

decyzja w mojej sprawie podjęta została na podstawie legalnego prawa a ściągany podatek VAT przekazuje 

do legalnych organów w państwie. Dopiero wtedy będą podstawy do mówienia o moich należnościach. 

Odwoływanie się od decyzji Spółki i dochodzenie sprawiedliwości np. przed sądami przy obecnym stanie 

nielegalnego prawa i organów państwa reprezentowanych przez osoby nieuprawnione lub uzależnione od nich 

nie mają żadnych szans na rozpatrzenie w sposób bezstronny i zgodny z polską racją stanu.   

W takiej sytuacji jedynie suweren może i powinien podjąć prawomocne decyzje. Wchodzą, więc w grę jedynie 

wybory powszechne i referendum ogólnonarodowe organizowane na nowych określonych przez suwerena 

zasadach i przez niego nadzorowane, gwarantujące zgodność wyników z wolą Narodu Polskiego w sposób 

niepodważalnie udokumentowany. 

Przy obecnym stanie rzeczy podtrzymuję w całości swoje stanowisko prezentowane w dotychczasowej 

korespondencji. W szczególności brak legalnych podstaw prawnych do:                                                                                                                                                                                                                                                                     

- żądania przez Spółkę zapłaty podatku VAT. Zwłaszcza po 31.05.2015 r. (wejście w życie zapisów 

Dekretu),                                                                                                                                                                                                                            

- stwierdzenia zaległości płatniczych związanych z rozliczeniem łączącej nas umowy,                                                     

- naliczania odsetek i wzywania do zapłaty rzekomych zaległości płatniczych,                                                                          
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- ewentualnego wstrzymania dostaw gazu i demontażu układu pomiarowo-rozliczeniowego oraz 

wypowiedzenia umowy,                                                                                                                                                                                             

- ewentualnego „podejmowania środków niezbędnych do wyegzekwowania…” nieistniejących              

wierzytelności, kontynuowania procedur windykacyjnych, …. 

Ostrzegam, że kontynuowanie przez Spółkę procedur (np. windykacyjnych) na rzecz nielegalnych organów w 

państwie, na podstawie nielegalnego prawa i wbrew zapisom Dekretu doprowadzi do tragicznych w skutkach 

wydarzeń, bo będzie uzasadnionym powodem do rozpoczęcia bezpośrednich działań w zakresie obrony 

koniecznej przed bandyckimi/mafijnymi/okupacyjnymi metodami zniewalania, eksploatowania, ograbiania, 

…, eksterminacji Polaków przez polskojęzycznych oszustów i hipokrytów, niemającymi nic wspólnego z 

zasadami wolnego, suwerennego, demokratycznego, …, państwa prawnego.  

Osoby sprawujące władzę bez stosownych i właściwie udokumentowanych uprawnień, działające na szkodę 

Polski i Polaków, mające na celu utrwalanie nielegalnej władzy, ignorujące uprawnienia zwierzchnika władzy, 

podpisujące się pod decyzjami uzasadnianymi nielegalnym prawem, … podlegać będą zaocznym wyrokom 

zakonspirowanych Trybunałów Ludowych wydawanym w imieniu Zwierzchnika Władzy w RP w zgodzie z 

prawem naturalnym, „Proklamacją przejęcia władzy przez Naród Polski”, Dekretem „Wypowiedzenie 

posłuszeństwa wszystkim organom państwa”, art. 85. 1. Konstytucji RP, art. 1 i art. 4.2, pkt 6 Ustawy o 

powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, …  

Niniejsze pismo zawiera moje ostateczne stanowisko w przedmiotowej sprawie. 

 

 

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 Gospodarki - mg@mg.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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