Piaseczno, dn. 16 kwietnia 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.: rozliczeń należności za świadczone usługi i pobrane paliwo gazowe (ID klienta 9421551000).

W odpowiedzi na pismo (IKS3/3203/2016/EM) z dn. 25.03.2016 r. otrzymane w dn. 12.04.2016 r. informuję:

W związku z treścią art. 2 Konstytucji RP Spółka PGNiG Obrót Detaliczny będzie uprawniona do stwierdzenia
istnienia zadłużenia wyłącznie wtedy, gdy (samodzielnie lub przy pomocy np. Izby Skarbowej, radców
prawnych, pracowników/ekspertów/doradców Ministerstwa Finansów, …) udowodni:
1.
Nielegalny/nieobowiązujący charakter Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP z dn. 02.04.2015 r.
(http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf)
stanowiącego najwyższej rangi podstawę prawną m. in. do zaniechania płacenia podatków do czasu
zalegalizowania organów władzy publicznej w RP.
2.
Legalność organów władzy publicznej w RP w szczególności ustawodawczych i zarządzających
finansami publicznymi.
3.
Legalność i obowiązujący charakter zapisów prawa, na które się powołuje.
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Do tego czasu „ostateczny charakter stanowiska Spółki” i „zamykanie sprawy”, wszelkie wezwania do
uregulowania zadłużenia, naliczanie odsetek, groźby odcięcia dostaw gazu i zdemontowania układu pomiaroworozliczeniowego oraz zerwania umowy, ewentualnego „podejmowania środków niezbędnych do
wyegzekwowania wierzytelności”, kontynuowania procedur windykacyjnych, …, nie mają mocy prawnej, bo są
bezpodstawnymi i bezprawnymi, opartymi na nielegalnym prawie działaniami Spółki godzącymi w polski interes
narodowy/polską rację stanu.
Uzasadnienie
M. in. i przede wszystkim brak niepodważalnych dowodów na zgodność oficjalnych wyników wyborów
powszechnych z okazywaną w ich trakcie wolą wyborców i art. 4.2 Konstytucji RP („Naród sprawuje władzę
przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio”) dowodzi, że organa władzy publicznej w RP funkcjonowały i
funkcjonują w sposób nielegalny. Nikt włącznie z centralnymi i samorządowymi organami władzy, Państwową
Komisją Wyborczą oraz sądami orzekającymi o ważności wyborów nigdy nie przedstawił ich suwerenowi, mimo,
że od wielu lat i wielokrotnie kierowano w tej sprawie formalne wnioski.
Skoro w RP funkcjonowały i funkcjonują nielegalne organa władzy publicznej, to wszelkie ustanawiane przez
nie prawo, wydawane decyzje, upomnienia, wyroki, …, nie mają mocy prawnej.
Obligatoryjność wszelkich zobowiązań podatkowych w sposób oczywisty uwarunkowana jest legalnością
zarówno prawa jak i organów władzy publicznej.

Tadeusz Cichocki

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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