Piaseczno, dn. 10 grudnia 2015 r.
Tadeusz CICHOCKI
Ul. Radosna 1; 05-500 Piaseczno
Tel./fax: (22) 756-16-41; Tel.: 728-203-767
E-mail: tcichocki@tcichocki.pl; www.tcichocki.pl

PGE Obrót S.A.
Oddział z siedzibą w Warszawie
Ul. Marsa 95; 04-470 warszawa
Tel.: 42 222-22-22; E-mail: serwis@gkpge.pl
Dot.: Rozliczeń za świadczone usługi. Nr ewidencyjny klienta – 025093122.
W odpowiedzi na pismo OW/IW/FA/4686243/2015/AW z dn. 02.12.2015 r. otrzymane listem
poleconym w dn. 08.12.2015 r. oraz w związku z całą dotychczasową korespondencją w celu
ostatecznego wyjaśnienia sporu ponownie wzywam PGE Obrót S.A. do udzielenia merytorycznej
odpowiedzi na następujące pytania:
1. Na jakiej podstawie PGE twierdzi, że wskazany przeze mnie Dekret Zwierzchnika Władzy w RP
- (http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf)
nie obliguje Spółki w sposób wiążący do uwzględnienia jego zapisów (szczególnie Art.6, pkt. 3)
w sposobie rozliczeń z klientami?
2. Na jakiej podstawie PGE twierdzi, że Ustawa (z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i
usług - Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) oraz inne akty prawne, na jakie się
powołuje są legalne? W szczególności zaś:
a. Czy akt prawny ustanowiony przez nielegalny organ może być uznawany za legalny?
b. Czy nielegalny akt prawny może być uznawany za obowiązujący?
c. Czy konstytucyjne organa państwa reprezentowane przez osoby nieuprawnione mogą
działać w sposób legalny?
d. Czy wyniki dotychczas przeprowadzonych wyborów powszechnych w RP były/są
zgodne z wolą wyborców i zapisami Konstytucji RP (Art. 4.2) a konstytucyjne organa
władzy reprezentowane były/są przez osoby uprawnione?
e. Czy nielegalne organa państwa są uprawnione do ściągania podatków i zarządzania
środkami publicznymi (a także ustanawiania i egzekwowania prawa, wymierzania
sprawiedliwości, reprezentowania państwa na arenie międzynarodowej, podejmowania
decyzji politycznych i zobowiązań,…,)?
Uzasadnienia do odpowiedzi na w/w pytania proszę poprzeć legalnymi podstawami prawa i/lub
niepodważalnymi dowodami.
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Nie wykazanie/udowodnienie przez PGE:
nielegalnego i/lub nieobowiązującego charakteru Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP, który
zwalnia z obowiązku odprowadzania różnego rodzaju podatków (Art. 5 i 6) i którego zapisy powinny
być uwzględnione w obowiązującej umowie przez obydwie strony w ramach dostosowania jej do prawa
krajowego,
legalnego charakteru Ustawy (o podatku od towarów i usług) i innych aktów prawnych, na jakie
się powołuje pomimo: niezgodnego z prawem, interesem państwa i wolą narodu uznawania ważności
wyborów powszechnych przez sędziów (nominowanych niezgodnie z Art. 179 Konstytucji RP przez
osoby niebędące w stanie wykazać się posiadaniem legitymacji społecznej) w sytuacji braku
niepodważalnych dowodów na zgodność oficjalnych wyników z wolą wyborców (Art.4.2 Konstytucji
RP), ustanawiania prawa przez osoby nieuprawnione,…,
obowiązującego charakteru w/w ustawy, pomimo, że ściąganymi podatkami zarządzają osoby
nieuprawnione – nieposiadające legitymacji społecznych – niepodważalnych dowodów na zgodność z
wolą wyborców,...,
będzie potwierdzeniem braku legalnych podstaw prawnych do:
-

żądania przez PGE zapłaty podatku VAT po 31.05.2015 r.,
stwierdzenia istnienia zaległości płatniczych związanych
wynikającym z realizacji łączącej nas umowy,
naliczania odsetek,
wzywania do zapłaty,
„zamierzonego wstrzymania dostaw energii elektrycznej”, …,

z

rozliczeniem

oraz obowiązku prawnego PGE do:
-

-

dostosowania warunków rozliczeń ze wszystkimi klientami do zmian, jakie zaszły z
dniem 01.06.2015 r. w obowiązującym prawie - wejście w życie Dekretu w
szczególności Art. 6, pkt 3,
zwrotu wszystkich nienależnie pobranych kwot podatku VAT po 31.05.2015 r.

Jestem przekonany, że spółka tej rangi, co PGE może nie tylko korzystać z wiedzy swoich radców
prawnych, ale i pozwolić sobie na współpracę z renomowanymi zewnętrznymi kancelariami. Jeżeli więc
przy takim potencjale PGE Obrót S.A. nie wykaże w sposób niepodważalny (do tej pory nikt tego nie
uczynił) legalności organów RP w obecnym i poprzednich składach osobowych oraz ustanowionych
przez nie aktów prawnych (chociażby w zakresie, na jaki się powołuje) i w dalszym ciągu żądać będzie
zapłaty podatku VAT, naliczać będzie odsetki i szantażować wstrzymaniem dostaw energii oznaczać
będzie, że:
A. Polska od dłuższego już czasu znajduje się pod zakamuflowaną okupacją realizowaną przez
polskojęzyczną mafię dywersantów, sabotażystów, złodziei, oszustów, hipokrytów,….
B. PGE Obrót S.A. funkcjonuje w sposób bezprawny i kolaboruje z okupantem, przez co działa na
szkodę Polski i Polaków.
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W takim przypadku Trybunały Ludowe i oddziały OKNP (Art. 8 Dekretu) będą miały pełne prawo do
zdecydowanego, stopniowego, systematycznego i konsekwentnego, fizycznego eliminowania
okupantów i ich kolaborantów. Chyba, że wcześniej zapadnie właściwa decyzja, na którą oczekuję od
osób pełniących obowiązki Prezydenta i Prezesa Rady Ministrów oraz Marszałków Sejmu i Senatu RP
(http://www.tcichocki.pl/20151113_ULTIMATUM_Zwierzchnika_Wladzy_w_RP.pdf) umożliwiająca
Zwierzchnikowi Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej zawieszenie prawa do bojkotu podatków a
klientom PGE opłacanie faktur z uwzględnianiem kwot brutto.
Jeżeli jednak PGE (lub ktokolwiek inny) udowodni w sposób niepodważalny legalność organów władzy
i prawa w RP – przeproszę za swą pomyłkę i zapłacę należną kwotę wraz z odsetkami.

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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