Piaseczno, dn. 15 lipca 2016 r.

Tadeusz CICHOCKI
Ul. Radosna 1; 05-500 Piaseczno
tel./fax: (22) 756-16-41
e-mail: tcichocki@tcichocki.pl
www.tcichocki.pl

Prezes Zarządu
PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o. o. Region Mazowiecki
Al. Jerozolimskie 146 B, 02-305 Warszawa
tel.: (22) 637-46-04, fax: (22) 620-23-04
e-mail: reklamacje.moog.gw@pgnig.pl;
reklamacje.rm@pgnig.pl;
cc.moog@pgnig.pl

Dot.: Pismo IKS3/6799/2016/EM z dn. 04.07.2016 r. (ID klienta 9421551000).

W odpowiedzi na w/w pismo otrzymane listem zwykłym w dn. 15.07.2016 r. podtrzymuję w całości
stanowisko, jakie zawarłem w dotychczasowej korespondencji dotyczące braku legalnych podstaw
prawnych do żądania zapłaty podatku VAT naliczonego w fakturach za dostawę paliwa gazowego,
stwierdzenia rzekomych zaległości płatniczych, naliczania odsetek, nieustannego nękania wezwaniami do
dokonania zapłaty oraz groźbami wstrzymania dostaw gazu, demontażu układu pomiaroworozliczeniowego, wypowiedzenia umowy, ….

1. Stwierdzenie, że „… brak jest podstaw do zwolnienia mnie z zapłaty podatku VAT …” nie ma mocy
prawnej, bo Spółka do chwili obecnej w żaden sposób (!) nie odniosła się do tych podstaw
prawnych i faktycznych, jakie wielokrotnie wskazywałem w swoich pismach. W szczególności nie
odniosła się do zapisów Dekretu zwierzchnika władzy w RP ani konieczności zalegalizowania organów
władzy w państwie.
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2. Stwierdzenie, że „… rozliczenia … są dokonywane zgodnie z podpisaną przeze mnie Umową … oraz
obowiązującym stanem prawnym” nie ma mocy prawnej, bo Spółka nie przedstawiła żadnego (!)
uzasadnienia faktycznego i prawnego na jego potwierdzenie.
3. Nawet gdyby faktycznie były spełnione dwa warunki, o których mowa w punkcie 2 powyżej bez
spełnienia trzeciego - legalności organów władzy publicznej w szczególności zarządzających finansami
państwa to współudział w ściąganiu podatku VAT i przekazywanie go do dyspozycji osób
nieuprawnionych przez naród do sprawowania władzy jest przestępstwem (!).
4. Spółka w dalszym ciągu nie wykazała legalności organów państwa ani przepisów prawa, na które
się powołuje. Nie wskazała żadnych (!) argumentów, które by na to wskazywały. Nie wykazała również
nielegalnego/nieobowiązującego charakteru Dekretu.
5. Spółka łamie zapisy art. 2, 4.1 i 4.2 Konstytucji RP poprzez całkowite i niczym nieuzasadnione (!)
ignorowanie faktów: wydania przez zwierzchnika władzy w RP oraz powszechnego
obowiązywania dokumentów/aktów prawnych, o których mowa w moim liście z 22.06.2016 r.:
(http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf)
„Proklamacji przejęcia władzy przez Naród Polski” (w załączeniu),
(http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf)
Dekretu „Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom państwa” (w załączeniu) oraz
(http://www.tcichocki.pl/20151113_ULTIMATUM_Zwierzchnika_Wladzy_w_RP.pdf)
ULTIMATUM Zwierzchnika Władzy w RP (w załączeniu).
6. Spółka łamiąc zapisy w/w najwyższej rangi aktów prawnych, bo wydanych w interesie Polski i Polaków
przez zwierzchnika władzy działa na ich szkodę, bo utrwala funkcjonowanie nielegalnych organów
władzy i ustanawianego przez nie prawa często sprzecznego z polską racją stanu/ polskim interesem
narodowym. Przyczynia się do ciągłego powiększania zadłużenia państwa, ograniczania inwestycji ze
środków narodowych, rozwoju państwa i poprawy bytu Polaków, … Zwiększa zagrożenie
bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego,….

Tadeusz Cichocki
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Do wiadomości:
-

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;

-

Ministerstwo Energetyki - me@me.gov.pl;

-

Ministerstwo Skarbu Państwa - minister@msp.gov.pl;

-

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

-

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

-

Policja - kancelaria.gabinetkgp@policja.gov.pl; prewencja.ksp@policja.waw.pl;

-

Osoby fizyczne, media, inne.
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