Piaseczno, dn. 19 lipca 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
Ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa
E-mail: cc.moog@pgnig.pl;
Tel.: (22) 637-46-04;

Dot.: „Wypowiedzenie umowy kompleksowej dostarczania paliwa gazowego z tytułu zadłużenia.”
Pismo (WU/I/6297911462/9421551000/2017) z dn. 12.07.2017 r. otrzymane listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru w dn. 18.07.2017 r.

W odpowiedzi na w/w pismo działając w zgodzie z polską racją stanu i polskim interesem narodowym
Wskazuję, co następuje:
1.

Zgodnie z prawem naturalnym, art. 4. 1 i art. 4. 2 Konstytucji RP od dn. 02.11.2014 r. władzę w
Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje bezpośrednio jej zwierzchnik - suweren – Naród Polski
(http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf).

2.

Moje rozliczenia z PGNiG OD (dalej – Spółka) realizowane są zgodnie z podpisaną przez nas umową
oraz powszechnie obowiązującym od dn. 01.06.2015 r. najwyższej rangi prawem – art. 5 i art. 6 pkt
2 i 3 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP „Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom
państwa” z dn. 02.04.2015 r. (dalej - Dekret)
(http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf).

3.

Spółka bezpodstawnie żąda zapłaty podatku VAT łamiąc zapisy w/w prawa oraz powołując się na
nielegalne prawo, bo ustanowione przez osoby nieuprawnione przez naród do sprawowania władzy
ustawodawczej, co jest sprzeczne z art. 4.2 Konstytucji RP i art. 3 Dekretu, prawo nieobowiązujące,
bo sprzeczne z polską racją stanu i polskim interesem narodowym.
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4.

Spółka po raz kolejny bezpodstawnie wzywa do zapłaty, o której mowa powyżej, mimo, że w dalszym
ciągu nie wykazała istnienia zadłużenia. W szczególności nie wykazała:
a.) Nielegalnego i nieobowiązującego charakteru Dekretu – podstawy prawnej do zaniechania
płacenia/rozliczania podatków do czasu zalegalizowania organów w państwie oraz/lub jego
niezgodności z polską racją stanu/polskim interesem narodowym ani też niższej rangi prawnej w
stosunku do zapisów, na które się powołuje.
b.) Legalności, obowiązującego charakteru oraz zgodności z polską racją stanu/polskim interesem
narodowym prawa, na które się powołuje.
c.) Legalności – zgodności z wolą wyborców i art. 4.2 Konstytucji RP oraz art. 3 Dekretu organów
władzy na rzecz, których ściąga podatek VAT od swoich klientów.

Nieistniejące (nieudowodnione) zadłużenie nie może stanowić legalnej podstawy prawnej do
wypowiedzenia umowy. „Sprzedaż/zakup towarów i usług należy realizować wg ich wartości netto (bez
rozliczania podatku VAT)” – art. 6, pkt 3 Dekretu – najwyższej rangi legalnego, zgodnego z polską racją
stanu i polskim interesem narodowym, powszechnie obowiązującego prawa do czasu jego
zweryfikowania i zalegalizowania przez legalne organa władzy publicznej.

5.

Do czasu przedstawienia dowodów, które potwierdziłyby w sposób niepodważalny istnienie
zadłużenia w szczególności zaś wykazania, że:
a.) Wszelkie zapisy prawa przywoływane przez Spółkę (w sprawie powiększania cen i stawek opłat
o podatek VAT oraz naliczania go i ściągania,) 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 oraz powszechnie obowiązujące - zgodne z polską racją stanu/polskim interesem
narodowym a także wyższe rangą od zapisów Dekretu.
b.) 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.

Brak jest legalnych podstaw prawnych do uznania roszczeń Spółki. Jej kolejne wezwanie do zapłaty
pod groźbą wypowiedzenia przedmiotowej umowy nie ma żadnej mocy prawnej, jest nielegalne –
nieobowiązujące i bezskuteczne oraz sprzeczne z treścią najwyższej rangi legalnego i zgodnego z
polską racją stanu oraz polskim interesem narodowym prawa – Dekretu Zwierzchnika Władzy w
Rzeczypospolitej Polskiej.
6.
W demokratycznym państwie prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej,
jakim rzekomo jest RP (art. 2 Konstytucji) wszelkie spory (także nasz) rozstrzygane powinny być przez
właściwe sądy.
Fakt braku orzeczenia Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie I Wydział Cywilny, do
którego Spółka zwróciła się o rozstrzygnięcie naszego sporu (sygn. akt I Nc 1023/17) potwierdza póki,
co brak legalnych podstaw do stwierdzenia zaległości płatniczych, żądania ich zapłaty, naliczania odsetek,
wypowiedzenia umowy, …. Oznacza również konieczność cierpliwego oczekiwania na prawomocne
orzeczenie Sądu uzasadnione niepodważalnymi dowodami w sprawie legalności organów władzy w RP i
prawa oraz jego zgodności z polską racją stanu i polskim interesem narodowym.
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„Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia
tego, czego prawo (oczywiście legalne) mu nie nakazuje.” (art. 31.2 Konstytucji).
Jedynie legalne organa władzy publicznej i na podstawie legalnego oraz zgodnego z polską racją stanu i
polskim interesem narodowym uprawnione są do ściągania podatków i zarządzania nimi, reformowania
sądownictwa, zmiany Konstytucji, …. Suweren żąda dowodów legalności!
7.

W związku z wyżej wymienionymi faktami informuję, że nieuzasadnione i uporczywe przysyłanie:
- wezwań do zapłaty,
- gróźb: naliczania odsetek, wypowiedzenia umowy, odcięcia dostaw gazu, zdemontowania układu
pomiarowo-rozliczeniowego, …,

wyczerpuje znamiona przestępstwa przeciwko wolności - art. 190 a § 1 (Dz. U. 2016.0.1137 – Ustawa z
dn. 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny). Zapis ten, choć ustanowiony 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.
8.
Informuję ponadto, że kolaborowanie z nielegalną władzą wyczerpuje znamiona
przestępstwa/zbrodni przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej i Narodowi Polskiemu w rozumieniu 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”. Zapis ten, choć ustanowiony 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.
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, ….
Kontynuowanie funkcjonowania państwa w oparciu o nielegalne prawo i nielegalne jego organa,
nieustanne ignorowanie woli Zwierzchnika Władzy w Polsce, nieuprawnione rozporządzanie środkami
finansowymi, zmusza Naród Polski do podjęcia obrony koniecznej swoich niezbywalnych praw i
Ojczyzny.
Odpowiedzialność moralną i karną za wszelkie konsekwencje wynikające z takiego stanu rzeczy ponosić
będą wyłącznie osoby nielegalnie pełniące funkcje w organach RP, ich mocodawcy i kolaboranci.

Tadeusz Cichocki
Do wiadomości:
Urząd
Regulacji
Energetyki
ure@ure.gov.pl;
sekretariat@ure.gov.pl;
dyrektor.generalny@ure.gov.pl; drg@ure.gov.pl; drr@ure.gov.pl; dsk@ure.gov.pl; dpr@ure.gov.pl;
lodz@ure.gov.pl; bdg@ure.gov.pl; drr@ure.gov.pl;
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