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Piaseczno, dn. 04 kwietnia 2017 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; (22) 325-13-35 

E-mail: cc.moog@pgnig.pl; windykacja.rm@pgnig.pl 

  

 

Dot.: Pismo (IKS3/5407/2017/EM) z dn. 03.04.2017 r. otrzymane listem zwykłym w dn. 04.04.2017 

r. oraz „Przedsądowe wezwanie do zapłaty” (SWS2.2/9421551000/2017) z dn. 30.03.2017 r. 

otrzymane listem poleconym w dn. 04.04.2017 r. 

 

 

W odpowiedzi na w/w pismo oraz wezwanie działając od wielu lat, jako rzecznik polskiej racji 

stanu/polskiego interesu narodowego  

Wskazuję, co następuje: 

 

Do czasu przedstawienia dowodów, które potwierdziłyby w sposób niepodważalny, że: 

 

1. Wszelkie zapisy prawa przywoływane przez Spółkę są legalne t. j. ustanowione przez uprawnione 

do tego osoby – funkcjonujące w zgodzie z wolą wyborców, treścią art. 4.2 Konstytucji RP i art. 

3 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP oraz powszechnie obowiązujące - zgodne z polską racją 

stanu/polskim interesem narodowym a także wyższe rangą od zapisów Dekretu 

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

 

2. Podatek VAT przekazywany był/jest do dyspozycji legalnych organów w państwie - 

funkcjonujących w zgodzie z wolą wyborców, treścią art. 4.2 Konstytucji RP i art. 3 Dekretu 

Zwierzchnika Władzy w RP. 

 

Brak jest legalnych podstaw prawnych do uznania roszczeń Spółki. Jej wezwania do zapłaty nie 

mają żadnej mocy prawnej i są sprzeczne z treścią najwyższej rangi prawa – Dekretu Zwierzchnika 

Władzy w RP.  
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Spółka stwierdziła „brak podstaw do uznania mojego stanowiska” i w związku z tym zakończyła 

postępowanie reklamacyjne, mimo, że: 

 

a. W żaden sposób nie odniosła się (brak uzasadnienia faktycznego i prawnego) do ustanowionej 

przez Zwierzchnika Władzy w RP podstawy prawnej zaniechania opłacania wszelkich podatków 

do czasu zalegalizowania organów w państwie – art. 5, art. 6, art. 2 pkt 2 Dekretu. 

 

b. W żaden sposób nie wykazała legalności i obowiązującego charakteru przepisów prawa, jakie 

przywoływała w całej swojej korespondencji ani też ich wyższej rangi prawnej w odniesieniu do 

Dekretu. 

 

c. W żaden sposób nie wykazała legalności organów w państwie także tych zarządzających 

podatkami w tym podatkiem VAT, jaki pobiera od swoich klientów na podstawie nielegalnego i 

niezgodnego z polską racją stanu/polskim interesem narodowym prawa.  

 

 

 

 

 

 

Tadeusz Cichocki 


