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Piaseczno, dn. 12 marca 2018 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                                                                            

Dział Obsługi Klientów Indywidualnych                                                                                                      

Sekcja Reklamacji 

                                                                  Ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa 

E-mail: cc.moog@pgnig.pl; 

Tel.: (22) 637-46-04; 

 

 

Dot.: Pismo IKS/1192/2018/EM z dn. 21.02.2018 r. otrzymane listem zwykłym w dn. 12.03.2018 r.  
 

 

 

W odpowiedzi na w/w pismo działając w interesie Narodu Polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej   

 

Wskazuję, co następuje: 

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o. o. ma oczywiście prawo do podtrzymywania swojego stanowiska w 

sprawach sporów i dochodzenia swoich legalnych praw przed właściwymi sądami.  

 

Dokąd jednak Spółka nie przedstawi uzasadnienia faktycznego i prawnego swojego stanowiska w sposób 

zgodny z legalnym i faktycznie powszechnie obowiązującym prawem (a takim może być wyłącznie prawo 

zgodne z polską racją stanu i polskim interesem narodowym), nie wykaże nielegalnego i/lub niezgodnego 

z polską racją stanu i polskim interesem narodowym charakteru prawa wydanego przez Zwierzchnika 

Władzy w RP, nie wykaże jego niższej rangi prawnej od przepisów, na które się powołuje, nie wykaże 

legalności uprawnień organów, do których odprowadza podatki, …, brak jest jakiejkolwiek mocy prawnej 

takiego stanowiska. 

 

Ponieważ od 2015 r. do chwili obecnej PGNiG OD, Sąd Rejonowy dla W-wy –Woli, w którym Spółka 

złożyła pozew (sygn. akt I Nc 1023/17) ani nikt inny nie przedstawił takiego uzasadnienia, to do czasu 

prawomocnego rozstrzygnięcia sporu przed właściwym sądem nie ma legalnych i powszechnie 

obowiązujących podstaw prawnych do uznania roszczeń Spółki. Nie ma, więc legalnych podstaw 

prawnych do stwierdzenia jakichkolwiek zaległości płatniczych, żądania ich zapłaty, wysuwania różnych 

gróźb, nękania pismami,…. Być może Sąd rejonowy w Piasecznie (sygn. akt I Nc 303/18) okaże się 

właściwym sądem. 

 

 

 

Tadeusz Cichocki 
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Do wiadomości: 

- Zwierzchnik Władzy w RP (osoby fizyczne, organizacje społeczne, przedsiębiorstwa, media, 

inne);                                                                                                                                                                  

- 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;                                                                                         

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

- Policja - kancelaria.gabinetkgp@policja.gov.pl; kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl;                                                                                          

- Urząd  Marszałkowski Województwa Pomorskiego – info@pomorskie.eu; 

marszalek@pomorskie.eu; w.byczkowski@pomorskie.eu; k.trawicki@pomorskie.eu; 

r.swilski@pomorskie.eu; h.zych-cison@pomorskie.eu; prasa@pomorskie.eu; 

m.pisarewicz@pomorskie.eu; m.ledwon@pomorskie.eu; s.lewandowski@pomorskie.eu;                                                                                                                                       

- Pomorski Urząd Wojewódzki – zok@gdansk.uw.gov.pl; 

sekretariat.wojewody@gdansk.uw.gov.pl;                                                                                             

- Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim – starostwo@powiatstarogard.pl;                     

- Urząd  Marszałkowski Województwa Mazowieckiego – urzad_marszalkowski@mazovia.pl; 

rzecznik@mazovia.pl; strona@mazovia.pl;                                                                                                                      

- Mazowiecki Urząd Wojewódzki - wojewoda@mazowieckie.pl; info@mazowieckie.pl; 

wicewojewoda.dabrowski@mazowieckie.pl; wicewojewoda.standowicz@mazowieckie.pl; 

dyrektorgeneralny@mazowieckie.pl;                                                                                                      

- Ministerstwo Energetyki - me@me.gov.pl;                                                                                   

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

- PWiK Piaseczno - akordos@pwikpiaseczno.pl; kontakt@pwikpiaseczno.pl; 

ib@pwikpiaseczno.pl; pl@pwikpiaseczno.pl;                                                                                         

- PGNiG - reklamacje.moog.gw@pgnig.pl; reklamacje.rm@pgnig.pl; cc.moog@pgnig.pl;                                                                                                                             

- PROSCAPE - netlook.pl - ksiegowosc@netlook.pl; info@netlook.pl;                                         

- Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - urzad@piaseczno.eu; sekretariat@piaseczno.eu;                                                       

juszczyk@piaseczno.eu; michalak@piaseczno.eu; rada@piaseczno.eu;                                               

- Wójt Gminy Lubichowo - ug.lubichowo@wp.pl; 1zastepcawojtalubichowo@wp.pl; 

wojt.lubichowo.gst@gminypolskie.pl;                                                                                                    

- Mazowieckie Sieci Światłowodowe - biuro@listy.knc.pl;                                                            

- Trybunał Konstytucyjny - prasainfo@trybunal.gov.pl; maciej.graniecki@trybunal.gov.pl; 

jankiewicz@trybunal.gov.pl; prezydialny@trybunal.gov.pl; bobinski@trybunal.gov.pl; 

sokolewicz.hirszel@trybunal.gov.pl; woloszczak@trybunal.gov.pl; lesniak@trybunal.gov.pl; 

orzecznictwo@trybunal.gov.pl; szepietowska@trybunal.gov.pl; skarga@trybunal.gov.pl; 

wilinski@trybunal.gov.pl; dorota.hajduk@trybunal.gov.pl; budzilo@trybunal.gov.pl; 

bib@trybunal.gov.pl; wydawnictwa@trybunal.gov.pl; sipa@trybunal.gov.pl; 

kerner@trybunal.gov.pl; orlinski@trybunal.gov.pl;  cygon@trybunal.gov.pl;                                                                                                                           

- Sąd Najwyższy – ref.inf.publ@sn.pl;  biuro.prasowe@sn.pl; sn@sn.pl;                                       

- Naczelny Sąd Administracyjny – informacje@nsa.gov.pl; prezesnsa@nsa.gov.pl; 

izbafin@nsa.gov.pl; izbagosp@nsa.gov.pl; izbaadm@nsa.gov.pl; borzecznictwa@nsa.gov.pl; 

wpe@nsa.gov.pl; wag@nsa.gov.pl;                                                                                                         

- Trybunał Stanu - zojd@sn.pl;                                                                                                         

- Stowarzyszenie Sędziów Polskich - prezes@iustitia.pl; rzecznikiustitia@gmail.com;  

- Inne. 
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