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Piaseczno, dn. 28 grudnia 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                                                                             

Dział Obsługi Klientów Indywidualnych                                                                                                  

Sekcja Reklamacji 

                                                                  Ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa 

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

Tel.: (22) 637-46-04; 

 

 

 

 

 

Dot.: Pismo (IKS3/13385/2017/EM) z dn. 21.12.2017 r. otrzymane listem zwykłym w dn. 28.12.2017 r.  
 

 

 

W odpowiedzi na w/w pismo działając w interesie Narodu Polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej  

 

 

 

Wskazuję, co następuje: 

 

 

1. Fakt, że PGNiG OD uparcie/ślepo podtrzymuje swoje stanowisko przedstawione w 

dotychczasowej korespondencji, mimo, że w trakcie przeszło dwu i pół letniego okresu sporu 

nie wykazało podobnie jak i Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli w Warszawie I Wydział 

Cywilny, do którego PGNiG OD skierowało pozew (sygn. akt I Nc 1023/17): 

 

a. Legalności oraz zgodności z polską racją stanu i polskim interesem narodowym podstawy 

prawnej rzekomego (w dalszym ciągu niewykazanego) obowiązku zapłaty podatku VAT 

naliczanego w fakturach za dostawę paliwa gazowego. 

 

b. Legalności organów skarbowo-podatkowych w państwie na rzecz, których PGNiG OD 

odprowadza/rozlicza podatki w tym podatek VAT (np. reprezentowania Ministerstwa Finansów 

przez faktycznych przedstawicieli Narodu Polskiego a nie oszustów nielegalnie pełniących ich 

obowiązki). 
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c. Nielegalnego, niezgodnego z polską racją stanu i/lub niezgodnego z polskim interesem 

narodowym charakteru Dekretu Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej            

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

stanowiącego podstawę prawną do zaprzestania m.in. odprowadzania podatku VAT. 

 

d. Wyższej rangi prawnej wskazywanych przez PGNiG OD „obowiązujących przepisów prawa” 

nad treścią Dekretu Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej.                                                    

 

… jest niedostateczną przesłanką do spełnienia próśb kierowanych do mnie przez PGNiG OD 

w sprawie uregulowania nieistniejącego, bo w dalszym ciągu niewykazanego zadłużenia. Jest 

natomiast nakłanianiem/przymuszaniem (również poprzez zastraszanie np. odcięciem dostaw 

gazu) do działań sprzecznych z interesem Polaków i Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

Przypominam, że w „demokratycznym państwie prawnym, urzeczywistniającym zasady 

sprawiedliwości społecznej” (art. 2 Konstytucji RP - zapis ten, choć ustanowiony został nielegalnie, 

to zgodny jest z polską racją stanu/polskim interesem narodowym i z tego powodu – powszechnie 

obowiązujący do czasu zweryfikowania prawa przez legalne organa władzy w RP) prowadzenie 

działalności gospodarczej odbywać się musi w zgodzie z legalnym prawem krajowym. 

 

W demokratycznym państwie prawnym przesłankami domagania się zapłaty/uregulowania 

zadłużenia mogą być jedynie legalne prawo oraz legalne organa władzy/administracji w państwie 

działające w zgodzie z interesem narodowym Polaków. 

 

Przypominam również, że PGNiG OD ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy 

bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd (art. 45.1 

Konstytucji RP).    

 

2. Podtrzymuję swoją gotowość do opłacania wszelkich podatków, ale wyłącznie na podstawie 

legalnego prawa i na rzecz legalnych organów w państwie, które zarządzać nimi będą dla dobra 

ogólnego Polaków a nie na ich szkodę (np. budowę żydowskiego muzeum, emerytury ukraińskie i 

żydowskie, 100 000 000 zł na posprzątanie cmentarza żydowskiego, …). 

 

3. Informuję i po raz kolejny ostrzegam, że ewentualne „podjęcie przez PGNiG OD środków 

niezbędnych do wyegzekwowania” nieudowodnionych/niewykazanych wierzytelności będzie 

dowodziło świadomego: 

 

a. Łamania legalnego, najwyższej rangi prawa wydanego przez Zwierzchnika Władzy w RP.   

 

b. Stosowania się do zapisów „prawa” nielegalnego, (bo ustanowionego przez oszustów 

podszywających się pod przedstawicieli narodu w organach ustawodawczych) i sprzecznego z 

polską racją stanu oraz polskim interesem narodowym, (bo oddającego pieniądze podatników do 

dyspozycji osób nieuprawnionych - oszustów podszywających się pod przedstawicieli narodu w 

organach wykonawczych). 

 

c. Działania na rzecz nielegalnych organów skarbowo-podatkowych w państwie i na szkodę 

Polaków – nie tylko swoich klientów.   
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Podjęcie w/w działań przez PGNiG OD wypełniałoby znamiona Art. 127. § 1 Kodeksu karnego: 

„Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą 

konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami 

działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia 

wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego 

pozbawienia wolności”  

 

Podejmowanie w porozumieniu z innymi osobami działalności zmierzającej bezpośrednio do 

utrwalania nielegalnej władzy i nielegalnego prawa, nieuprawnionego rozporządzania środkami 

finansowymi, … jest pozbawianiem Polski i Polaków niepodległości, czyli niezależności od 

formalnego wpływu innych, nieuprawnionych jednostek np. politycznych, mafijnych, okupacyjnych, 

…. 

 

Działania takie stanowiłyby uzasadnioną podstawę do podjęcia przez Naród Polski obrony 

koniecznej przed oszustami, uzurpatorami, złodziejami, …, działającymi na szkodę jego oraz 

Rzeczypospolitej Polskiej! (art. 8 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP). 

 

Odpowiedzialność karną i moralną za ewentualny przelew krwi ponosić będą wyłącznie osoby 

nielegalnie pełniące swoje funkcje w organach władzy/administracji publicznej oraz ich mocodawcy 

i kolaboranci! 

 

 

 

Tadeusz Cichocki 

 

 

 

Do wiadomości: 

- Zwierzchnik Władzy w RP (osoby fizyczne, organizacje społeczne, przedsiębiorstwa, media, 

inne);                                                                                                                                                                  

- 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;                                                                                         

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

- Policja - kancelaria.gabinetkgp@policja.gov.pl; kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl;                                                                                          

- Urząd  Marszałkowski Województwa Pomorskiego – info@pomorskie.eu; 

marszalek@pomorskie.eu; w.byczkowski@pomorskie.eu; k.trawicki@pomorskie.eu; 

r.swilski@pomorskie.eu; h.zych-cison@pomorskie.eu; prasa@pomorskie.eu; 

m.pisarewicz@pomorskie.eu; m.ledwon@pomorskie.eu; s.lewandowski@pomorskie.eu;                                                                                                                                       

- Pomorski Urząd Wojewódzki – zok@gdansk.uw.gov.pl; 

sekretariat.wojewody@gdansk.uw.gov.pl;                                                                                                  

- Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim – starostwo@powiatstarogard.pl;                          

- Urząd  Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – urzad_marszalkowski@mazovia.pl; 
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rzecznik@mazovia.pl; strona@mazovia.pl;                                                                                                                      

- Mazowiecki Urząd Wojewódzki - wojewoda@mazowieckie.pl; info@mazowieckie.pl; 

wicewojewoda.dabrowski@mazowieckie.pl; wicewojewoda.standowicz@mazowieckie.pl; 

dyrektorgeneralny@mazowieckie.pl;                                                                                                          

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

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

-               - PGNiG - reklamacje.moog.gw@pgnig.pl; reklamacje.rm@pgnig.pl;                                                                                                                             

- PROSCAPE - netlook.pl - ksiegowosc@netlook.pl; info@netlook.pl;                                              

- Urząd Miasta i Gminy Piaseczno- urzad@piaseczno.eu; sekretariat@piaseczno.eu;                                                       

juszczyk@piaseczno.eu; michalak@piaseczno.eu; rada@piaseczno.eu;                                                    

- Wójt Gminy Lubichowo- ug.lubichowo@wp.pl; 1zastepcawojtalubichowo@wp.pl; 

wojt.lubichowo.gst@gminypolskie.pl;                                                                                                        

- Mazowieckie Sieci Światłowodowe - biuro@listy.knc.pl;                                                                 

- Trybunał Konstytucyjny - prasainfo@trybunal.gov.pl; maciej.graniecki@trybunal.gov.pl; 

jankiewicz@trybunal.gov.pl; prezydialny@trybunal.gov.pl; bobinski@trybunal.gov.pl; 

sokolewicz.hirszel@trybunal.gov.pl; woloszczak@trybunal.gov.pl; lesniak@trybunal.gov.pl; 

orzecznictwo@trybunal.gov.pl; szepietowska@trybunal.gov.pl; skarga@trybunal.gov.pl; 

wilinski@trybunal.gov.pl; dorota.hajduk@trybunal.gov.pl; budzilo@trybunal.gov.pl; 

bib@trybunal.gov.pl; wydawnictwa@trybunal.gov.pl; sipa@trybunal.gov.pl; kerner@trybunal.gov.pl; 

orlinski@trybunal.gov.pl;  cygon@trybunal.gov.pl;                                                                                                                           

- Sąd Najwyższy – ref.inf.publ@sn.pl;  biuro.prasowe@sn.pl; sn@sn.pl;                                           

- Naczelny Sąd Administracyjny – informacje@nsa.gov.pl; prezesnsa@nsa.gov.pl; 

izbafin@nsa.gov.pl; izbagosp@nsa.gov.pl; izbaadm@nsa.gov.pl; borzecznictwa@nsa.gov.pl; 

wpe@nsa.gov.pl; wag@nsa.gov.pl;                                                                                                               

- Trybunał Stanu - zojd@sn.pl;                                                                                                             

- Stowarzyszenie Sędziów Polskich - prezes@iustitia.pl; rzecznikiustitia@gmail.com;  

- Inne. 
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