Piaseczno, dn. 03 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
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o. Region Mazowiecki
Dział Obsługi Klientów Indywidualnych – Sekcja Reklamacji
Al. Jerozolimskie 146 B, 02-305 Warszawa
Tel.: (22) 637-46-04, fax: (22) 620-23-04
E-mail: reklamacje.moog.gw@pgnig.pl

Dot.: rozliczeń należności za świadczone usługi i pobrane paliwo gazowe (ID klienta 9421551000).
W odpowiedzi na pismo (IKS3/10248/2015/EM) z dn. 30.11.2015 r. otrzymane w dn. 02.12.2015 r. oraz
odnosząc się do całego zakończonego przez PGNiG postępowania reklamacyjnego - podtrzymuję w całości
moje stanowisko w przedmiotowej sprawie, które przedstawiłem w piśmie z dn. 08.10.2015 r.,
ponieważ w dalszym ciągu PGNiG nie przedstawiło ŻADNYCH (!) wyjaśnień, uwag, argumentów
prawnych, dowodów, …, wskazujących w sposób niepodważalny na:
nielegalny
i/lub
nieobowiązujący
charakter
Dekretu
Zwierzchnika
Władzy
(http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf) – najwyższej
rangi aktu prawnego w RP, który zwalnia z obowiązku odprowadzania różnego rodzaju podatków (Art. 5 i
6) i który po 31.05 2015 r. powinien być uwzględniony w obowiązującej umowie przez obydwie jej strony,
legalny charakter Ustawy (o podatku od towarów i usług) pomimo: niezgodnego z zapisami
Konstytucji RP (Art. 4.2), interesem państwa i wolą narodu (Art. 3 Dekretu) uznawania ważności wyborów
powszechnych przez sędziów (nominowanych przez osoby niebędące w stanie wykazać się posiadaniem
legitymacji społecznej, co jest sprzeczne z Art. 179 Konstytucji RP) w sytuacji braku niepodważalnych
dowodów na zgodność oficjalnych wyników z wolą wyborców, ustanawiania prawa przez osoby
nieuprawnione,…,
obowiązujący charakter w/w ustawy, pomimo, że ściąganymi podatkami zarządzają osoby
nieuprawnione – nieposiadające legitymacji społecznych – niepodważalnych dowodów na zgodność z wolą
wyborców,..., i w żaden sposób nie odniosła się do argumentów przedstawionych w preambule do Dekretu
Brak jest, więc legalnych podstaw prawnych do:
-

żądania zapłaty podatku VAT po 31.05.2015 r.,
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-

stwierdzenia istnienia zaległości płatniczych związanych z rozliczeniem wynikającym z
realizacji łączącej nas umowy,
naliczania odsetek,
wystawiania wezwań do zapłaty,
ewentualnego wstrzymania dostaw gazu, demontażu układu pomiarowo-rozliczeniowego,
wypowiedzenia umowy, ….

PGNiG jest zobligowane 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.

Samo uparcie powtarzane stwierdzenie, że Ustawa o podatku od towarów i usług jest obowiązującym aktem
prawnym niepoparte ŻADNYM (!) uzasadnieniem, argumentami prawnymi, dowodami, …, nie ma mocy
prawnej. Zwłaszcza w świetle dostarczonych informacji wyraźnie przeczących tezie o jej obowiązującym i
legalnym charakterze (Preambuła oraz Art. 3 Dekretu, Proklamacja, …,).
Stosowany przez PGNiG sposób rozliczeń jest, więc oparty na nieobowiązującym, bo od 01.06.2015 r.
nieaktualnym i nielegalnym prawie oraz niezgodny z obowiązującym najwyższej rangi aktem prawnym Dekretem Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej. Kwestie związane z łamaniem najwyższej
rangi aktów prawnych RP i działaniem na jej szkodę w obecnym stanie państwa z woli suwerena rozpatrywać
będą Trybunały Ludowe (Art. 8 Dekretu).
Mam nadzieję, że odpowiedź na moje pismo, na którą właśnie 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)
umożliwi
Zwierzchnikowi Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej zawieszenie prawa do bojkotu podatków a klientom
PGNiG opłacanie faktur z uwzględnianiem kwot brutto.

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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