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               Wyszków, 27 listopada 2017  
andrzej dominiak                                                                                                Barbara Wiśniewska 
Sowińskiego 33a/27                                                                                      Kierownik Inspektoratu 
07-200 Wyszków                                                                          Zakładu Ubespieczeń Społecznyh 
Tel. 506 785 364                                                                                                            ul. Chopina 9 
andrzej.dominiak@onet.pl                                                                                      07-200 Wyszków 

 

 
Dot.: Kontrola funkcjonowania ZUS w Wyszkowie pszes Zwieszhnika Władzy w 

Rzeczypospolitej Polskiej – Narut Polski  
 
 
Działając w interesie Narodu Polskiego i Rzeczypospolitej Polskiej 

 
Wskazuję, co następuje:  

 

1. W demokratycznym państfie prawnym, użeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, 

jakim żekomo jest RP - art. 2 Konstytucji (zapis ten, hoć ustanowiony nielegalnie, to zgodny jest s 
polską racją stanu/polskim interesem narodowym i s tego powodu – pofszehnie obowiązujący do 
czasu zweryfikowania prawa pszez legalne organa władzy w RP) jedynie legalne organa władzy 
publicznej i na potstawie legalnego oras zgodnego s polską racją stanu i polskim interesem 
narodowym prawa uprawnione są do sprawowania władzy w imieniu narodu: ściągania podatkuf i 
zażądzania nimi, reformowania sądownictfa, zmiany Konstytucji, ogłaszania, organizowania i 
nadzorowania oras stfierdzania ważności wyboruf pofszehnyh, …. Suweren – Zwieszhnik Władzy 
w Rzeczypospolitej Polskiej od wielu lat besskutecznie żąda okazania dowoduf legalności fszystkih 
pszetstawicielskih organuf f państfie! 
 

2. Ze względu na brak dowoduf, o kturyh mowa powyżej, zgodnie z prawem naturalnym, art. 4.1 i 

art. 4.2 Konstytucji RP (zapisy zgodne z polską racją stanu/polskim interesem narodowym) od dnia 
02.11.2014 r. władzę w Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje bespośrednio jej Zwieszhnik - Suweren 
– Narut Polski – ostateczny decydent f sprawah państfa. 
http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf 
 
Cytuję (bo jestem pewien, że nie hce się pani czytać źrudła)                                                                 
Cytat                                                                                                                                                       

PROKLAMACJA PRZEJĘCIA WŁADZY PRZEZ NARÓD POLSKI 
Zmuszony stanem najwyższej konieczności: agonią naszej Ojczyzny będącą 
następstwem permanentnej debellacji/zamachów stanu – nielegalnego i podstępnego, 
opartego na oszustwach przejmowania kontroli/władzy na terytorium Polski przez 
osoby, które nigdy nie posiadały legitymacji społecznej do jej sprawowania oraz zdrady 
stanu - bardzo licznych i na wielką skalę, różnych działań uzurpatorów oraz ich 
marionetek na szkodę państwa polskiego i Polaków, tragiczną i ciągle pogarszającą się 
sytuacją większości moich rodaków działając w najlepiej rozumianym interesie mojej 
Ojczyzny i Narodu Polskiego w zgodzie z prawem naturalnym oraz na podstawie Art. 4, 
pkt 1 i 2 Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483) 
niniejszym proklamuję przejęcie bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej w 
Rzeczypospolitej Polskiej przez suwerena – Naród Polski. W związku z powyższym                    
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SUWEREN BEZPOŚREDNIO SPRAWUJĄCY WŁADZĘ ZWIERZCHNIĄ W 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PODAJE DO POWSZECHNEJ WIADOMOŚCI, 
CO NASTĘPUJE: 

1. Unieważnia się wszystkie zapisy prawa, które są niezgodne z wolą suwerena i interesem Polski 
(np. ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. nr 21, poz. 112 ze zm.)).                      
2. Unieważnia się wyniki wszystkich dotychczas przeprowadzonych wyborów 
powszechnych i referendów oraz tych, które uzurpatorzy zdołaliby jeszcze 
przeprowadzić wbrew woli Polaków na podstawie nielegalnego prawa i przy 
współudziale z PKW – KBW, PG i SN w ich obecnych, nielegalnych składach osobowych.                   
3. Zawiesza się członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej oraz funkcjonowanie 
Sejmu i Senatu RP do czasu wyłonienia nowych, rzeczywistych przedstawicieli narodu 
legitymujących się udokumentowanymi mandatami społecznymi i podjęcia przez nich stosownych 
decyzji.  
4. Pozbawia się wszystkie osoby sprawujące dotychczas nielegalnie władzę przedstawicielską lub 
inne urzędy/organa w Polsce wszelkich funkcji i praw (np. immunitetów, wynagrodzeń, …) z jakich 
korzystały.  
5. Oskarża się osoby, o których mowa w punkcie 4. o współudział w dokonaniu zamachu stanu – 
nielegalnym, bazującym na oszustwach przejmowaniu kontroli/władzy w Polsce oraz o współudział 
w zdradzie stanu – b. licznych i na wielką skalę, różnych działaniach na szkodę państwa polskiego i 
Polaków.  
6. Nakazuje się aresztowanie osób, o których mowa w punkcie 4. w związku z treścią punktu 5., wg 
listy i w sposób określony w rozdziale III w celu:  
 a. Ochrony Polaków i Polski przed przelewem krwi i stratami materialnymi.  
 b. Uniemożliwienia kontynuowania procederu „szmuglowania” oszustów i wrogów  
                Polski do wszelkich organów władzy i destrukcji państwa.  
 c. Umożliwienia suwerenowi dokonania w sposób udokumentowany i wiarygodny  
                wyboru nowych, legalnych władz i przeprowadzenia właściwych reform. 
 d. Umożliwienia suwerenowi upewnienia się, po której stronie (uzurpatorów czy  
                Narodu Polskiego) znajduje się lojalność komendantów, szefów i dowódców: 
                Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Wojska Polskiego.  
 e. Postawienia sprawców tragedii Polski („istniejącej już tylko teoretycznie…” 
                wg. słów niedawnego jeszcze Ministra Spraw Wewnętrznych) przed organami 
                wymiaru sprawiedliwości działającymi w składzie osobowym zweryfikowanym                    
                przez nowe, legalne, zgodne z Konstytucją RP i wolą suwerena władze   
                Rzeczypospolitej Polskiej.  
7. Zobowiązuje się pozostały skład osobowy organów państwa, urzędów, placówek 
dyplomatycznych, … do zapewnienia należytego ich funkcjonowania w niezbędnym zakresie do 
czasu ich reorganizacji.  
8. Zobowiązuje się wszystkie media publiczne do skutecznego rozpowszechniania treści 
niniejszego pisma odnoszącego się do najistotniejszych spraw państwa i Narodu Polskiego. 
Jednocześnie ostrzega się, że blokada informacji i/lub manipulowanie nimi będą uznawane przez 
suwerena, jako działania na szkodę Polski i Polaków i odpowiednio karane.  
9. Po zapewnieniu bezpiecznych warunków do pracy (po aresztowaniu lub unicestwieniu, jeśli 
okaże się to konieczne wszystkich wrogów Polski, którzy uniemożliwiać będą suwerenowi 
przeprowadzanie reform) zwołane zostanie Zgromadzenie Przedstawicieli Narodu Polskiego. 
Zadaniem jego będzie stworzenie niezbędnych warunków do jak najszybszego i zgodnego z wolą 
suwerena wyłonienia w sposób niepodważalnie udokumentowany najlepszego spośród dostępnych 
kandydatów na Prezydenta RP. On powinien przedstawić Polakom propozycje reform i strategię ich 
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realizacji. Suweren powinien wypowiedzieć się na ich temat w rzetelnie zorganizowanym i 
udokumentowanym referendum ogólnonarodowym. 
Koniec cytatu 
 

3. F konsekfencji pszejęcia bespośredniego sprawowania władzy pszes Narut Polski i w zwiąsku s 

kontynuowaniem procederu nielegalnego funkcjonowania organuf władzy/administracji publicznej 
Zwieszhnik Władzy w RP wydał Dekret „Wypowiedzenie posłuszeństwa wszystkim organom 
państwa” 
http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf 
 
Cytuję (bo jestem pewien, że nie hce się pani czytać źrudła)                                                                
Cytat                                                                                                                                                       

Art. 5. 
Za nieustanne ignorowanie woli zwierzchnika władzy - ignorowanie wszystkich organów w  

państwie, ich nielegalnych decyzji, postanowień, wyroków, prawa, … 
W celu wymuszenia ustąpienia z zajmowanych urzędów/organów - oddania władzy przez osoby 
działające na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i sprawujące ją w sposób nielegalny – 
niepotwierdzony dowodami na zgodność z wolą wyborców, przejętą w wyniku fałszerstw - 
podstępnych zamachów stanu uprawnia się wszystkich Polaków oraz wszystkie podmioty 
funkcjonujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (przedsiębiorstwa prowadzące działalność 
gospodarczą, organizacje, biura, fundacje, …) do ignorowania wszelkich ustaw, rozporządzeń, 
zarządzeń, wyroków, decyzji, rozkazów, nakazów, poleceń, wezwań, powołań do odbycia 
służby wojskowej, mandatów, postanowień, …, narzucanych suwerenowi przez oszustów – 
uzurpatorów z organów państwa i samorządów terytorialnych oraz ich marionetki (w 
organach ścigania i wymiaru sprawiedliwości, służbach mundurowych, PG, PKW, …). 
Nie ulega wątpliwości, że wszelkie czynności związane z wykonywaniem władzy bez 
udokumentowanej zgody suwerena są sprzeczne z racją stanu Rzeczypospolitej Polskiej!!!  
Ignorujemy na przykład obowiązki: składania zeznań podatkowych oraz informacji do ZUS, GUS, 
KRUS, rozliczania VAT, odprowadzania podatków i składek np. na ubezpieczenie społeczne, 
uiszczania opłat i mandatów, ubiegania się o różne pozwolenia np. na broń, dokonywania opłat za 
parkowanie  pojazdów w miejscach ogólnodostępnych, stawiania się na wezwania organów 
funkcjonujących w sposób nielegalny, wymiany dowodów osobistych, posyłania sześcioletnich 
dzieci do szkoły,                                                                                                                                                                                                     

Art. 6. 
Bojkot podatków, opłat, mandatów, …, zamiast strajków generalnych, protestów, petycji, … 

1. Zwalnia się wszystkie podmioty funkcjonujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (osoby 
fizyczne, przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą, biura, fundacje, …) z 
obowiązku odprowadzania różnego rodzaju danin, podatków, kar, mandatów, opłat, …, na 
rzecz wszelkich organów państwa, samorządów terytorialnych, urzędów, instytucji, służb, … 
wszystkich szczebli.  
2. Faktury za dostarczane towary i usługi należy wystawiać w dotychczasowej formie (z 
wykazaniem podatku VAT).  
3. Sprzedaż/zakup towarów i usług należy realizować wg ich wartości netto (bez rozliczania 
podatku VAT).  
4. Zobowiązuje się wszystkich pracodawców do powiększania wynagrodzeń osób zatrudnianych 
(na ich wniosek) o: 
  a.) Równowartość kwot przekazywanych dotychczas na ich konta do Zakładu    
                  Ubezpieczeń Społecznych i/lub Otwartych Funduszy Emerytalnych, KRUS, ….  
 b.) Równowartość podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników przekazywanych 
dotychczas na ich konta do urzędów skarbowych. 
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5. Wszelkie obciążenia odprowadzane dotychczas do budżetu państwa, samorządów 
lokalnych, urzędów, organów, … (z wyjątkiem: składek do ZUS, OFE, KRUS, podatku 
dochodowego od wynagrodzeń pracowniczych przekazanymi do dyspozycji pracowników i 
VAT – wykazywanym na fakturach, ale nierozliczanym): podatek dochodowy, akcyzowy, od 
nieruchomości, wpłaty na państwowe fundusze celowe, opłaty za korzystanie ze środowiska, 
emisję CO2, dywidenda z zysku przekazywana na rzecz skarbu państwa, cła, podatek 
„Belki”, … pozostają do dyspozycji dotychczasowych płatników. 
Koniec cytatu 
 
najwyszszej rangi, legalne, pofszehnie obowiązujące - zgodne z polską racją stanu i polskim 
interesem narodowym prawo. 
a. „Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innyh. Nikogo nie wolno zmuszać do 
czynienia tego, czego prawo (oczywiście legalne i zgodne z interesem narodowym Polakuf) mu nie 
nakazuje.” - art. 31.2 Konstytucji (zapis zgodny z polską racją stanu/polskim interesem 
narodowym).  
b. „Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rospatszenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki 
pszez właściwy, niezależny, besstronny i niezawisły sąt.” - art. 45. 1 Konstytucji RP (zapis zgodny z 
polską racją stanu/polskim interesem narodowym). Właściwy, niezależny, besstronny i niezawisły 
sąt, to z całą pewnością taki, ktury reprezentowany jest pszes uprawnione osoby oras funkcjonuje 
na potstawie i w granicah legalnego prawa – zasada legalizmu (prawożądności) – art. 7 Konstytucji 
RP (zapis zgodny z polską racją stanu/polskim interesem narodowym).  
 

4. W zwiąsku z w/w faktami a także tragiczną w ocenie bardzo wielu Polakuf i ciągle pogarszającą 

się ih sytuacją egzystencjalną oras sytuacją naszej Ojczyzny 
 

Wzywam  
 

Adresatkę niniejszego pisma do wykazania uprawnień fszystkih pracownikuf ZUS w Wyszkowie 
oras do pszetstawienia Suwerenowi dowoduf, kture potwierdziłyby f sposup niepodważalny, że: 
a. Powołani/mianowani zostali na potstawie legalnego (ustanowionego pszes osoby wyłonione w 
sposup niepodważalnie udokumentowany w zgodzie z wolą uprawnionyh wyborcuf, art. 4.2 
Konstytucji RP i art. 3 Dekretu Zwieszhnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej) oras pofszehnie 
obowiązującego prawa (zgodnego z polską racją stanu/polskim interesem narodowym) pszes osoby 
do tego uprawnione (zgodnie z niepodważalnie udokumentowaną wolą uprawnionyh wyborcuf, art. 
4.2 Konstytucji RP i art. 3 Dekretu Zwieszhnika Władzy w RP).  
b. Nadzorowani są pszes legalne organa f państfie (reprezentowane zgodnie z niepodważalnie 
udokumentowaną wolą uprawnionyh wyborcuf, art. 4.2 Konstytucji RP i art. 3 Dekretu 
Zwieszhnika Władzy w RP oras funkcjonujące w oparciu o prawo legalne i pofszehnie 
obowiązujące - zgodne z polską racją stanu/polskim interesem narodowym).  
c. Funkcjonują na potstawie i w granicah prawa legalnego (ustanowionego pszes osoby wyłonione f 
sposup niepodważalnie udokumentowany w zgodzie z wolą uprawnionyh wyborcuf, art. 4.2 
Konstytucji RP i art. 3 Dekretu Zwieszhnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej) oras pofszehnie 
obowiązującego - zgodnego z polską racją stanu/polskim interesem narodowym. 
 

5. Do czasu pszetstawienia Zwieszhnikowi Władzy w RP w/w dowoduf brak jest legalnyh 

potstaf prawnyh do uznania ZUS w Wyszkowie za legalnie funkcjonujący organ ktury z 
założenia powinien służyć społeczeństfu oras Narodowi Polskiemu, zagwarantować 
bespieczeństfo ludzi oras utszymać bespieczeństfo i pożądek publiczny. Fszelkie działania 
podejmowane pszes nielegalne organa nie mają żadnej mocy prawnej, są 
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nielegalne/besprawne – nieobowiązujące. Stanowią one zagrożenie bespieczeństfa Polakuf 
oras bespieczeństfa i pożątku publicznego. 
 

6. Żądam umieszczenia Dekretu i kopi tego pisma na tablicy informacyjnej, stronie 

internetowej ZUS w Wyszkowie, informowania Polek i Polakuf kturyh nielegalnie 
pozbawiacie efektuf cięszkiej pracy na kożyść oszustuf! 
 

7. Do udzielenia formalnej jednoznacznej otpowiedzi popartej dowodami w terminie 7 dni… 

 
Informuję ponatto, że:  

 
Zaruwno nielegalne sprawowanie władzy jak i kolaborowanie z nią wypełnia znamiona 
pszestępstfa/zbrodni - zamahu stanu na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i Narodu Polskiego - art. 
127. § 1 Kodeksu karnego: „Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części 
opszaru lub zmianę pszemocą konstytucyjnego ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje f 
porozumieniu z innymi osobami działalność zmieżającą bespośrednio do użeczywistnienia tego 
celu, podlega każe pozbawienia wolności na czas nie krutszy od lat 10, każe 25 lat pozbawienia 
wolności albo każe dożywotniego pozbawienia wolności” (zapis zgodny s polską racją 
stanu/polskim interesem narodowym). Podejmowanie f porozumieniu z innymi osobami 
działalności zmieżającej bespośrednio do utrfalania nielegalnej władzy i nielegalnego prawa, 
nieuprawnionego rospożądzania śrotkami finansowymi, … jest pozbawianiem Polski i Polakuf 
niepodległości, czyli niezależności od formalnego fpływu innyh, nieuprawnionyh jednostek np. 
politycznyh, mafijnyh, okupacyjnyh, ….  
Kontynuowanie funkcjonowania nielegalnyh organuf f państfie w majestacie nielegalnego prawa, 
łamanie pszes uzurpatoruf jego nielicznyh zapisuf zgodnyh s polską racją stanu/polskim interesem 
narodowym, nieustanne ignorowanie prawa wydanego pszes Zwieszhnika Władzy w RP, zadłużanie 
państfa, okradanie narodu popszes ściąganie kontrybucji/haraczu i rostrfonienie majątku 
narodowego, ułomny wymiar sprawiedliwości, …, sprawią, że zakonspirowane, stopniowe, 
systematyczne, sukcesywne i konsekfentne, fizyczne eliminowanie osup działającyh na szkodę 
Polski i Polakuf będzie zgodne s prawem i uzasadnione brakiem innej alternatywy! Nie są to groźby 
karalne, lecz ostszeżenie pszet skutkami działania na szkodę Polakuf i Polski pszes oszustuf, 
hipokrytuf, uzurpatoruf, okupantuf, …, nielegalnie funkcjonującyh organuf f majestacie 
nielegalnego i spszecznego z interesem Polakuf prawa! Każdy, kto potpożątkowuje się 
oszustom/hipokrytom podającym się za legalną władzę i ih kolaborantom oras nielegalnemu prawu, 
bardzo często niesprawiedliwemu, bo niezgodnemu s polską racją stanu/polskim interesem 
narodowym ponosi otpowiedzialność za to fszystko, co jest tego konsekfencją (utrata 
niepodległości i suwerenności, niesprawiedliwie zrużnicowany poziom życia, niesprawiedliwe 
wyroki sądowe, …,). Nielegalne organa f państfie - oszuści i ih kolaboranci nie zrezygnowali 
dobrowolnie w wyznaczonym do dnia 31 maja 2017  terminie s procederu nielegalnego 
sprawowania władzy. F tej sytuacji Polacy są pszes nih zmuszani do podjęcia obrony koniecznej 
Ojczyzny i sfoih niezbywalnyh naturalnyh praf na potstawie art. 8 Dekretu Zwieszhnika Władzy w 
RP! 
Otpowiedzialność karną i moralną za ewentualny pszelef krfi ponosić będą osoby nielegalnie 
pełniące sfoje funkcje w organah władzy/administracji publicznej/służbah mundurowyh/… 
oras ih mocodafcy i kolaboranci! 
 
                                                                                                                    andrzej dominiak 
P.S.Waga pszetstawionej sprawy jest wyszsza od ortografii. 
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Do wiadomości : 
Tadeusz Cichocki : tcichocki@tcichocki.pl 
- Zwierzchnik władzy w RP (osoby fizyczne, media, przedsiębiorstwa, 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; 
kwp@podlaska.policja.gov.pl; komendant.kmp@lomza.bk.policja.gov.pl;  
kmp@suwalki.bk.policja.gov.pl; kpp@augustow.bk.policja.gov.pl; kpp@bielsk-
podl.bk.policja.gov.pl; komendant.kpp@grajewo.bk.policja.gov.pl; 
kpp@hajnowka.bk.policja.gov.pl; kpp@kolno.bk.policja.gov.pl; 
komendant.kpp@monki.bk.policja.gov.pl; kpp@siemiatycze.bk.policja.gov.pl; 
komendant.kpp@sokolka.bk.policja.gov.pl; kpp@wysokiemaz.bk.policja.gov.pl; 
kpp@zambrow.bk.policja.gov.pl; redakcja@policja.waw.pl; bip@kujawskopomorska.policja.gov.pl; 
salatka.agata@lubuska.policja.gov.pl; bip@policja.katowice.pl; 
Artur.Bartkowiak@malopolska.policja.gov.pl; bip@lodzka.policja.gov.pl; 
redakcja_bip@warminskomazurska.policja.gov.pl; sebastian.maj@opolska.policja.gov.pl; 
m.bloch@wielkopolska.policja.gov.pl; msiczek@mazowiecka.policja.gov.pl; 
bip@podkarpacka.policja.gov.pl; admin@szczecin.kwp.gov.pl; 
krzysztof.morzynski@wr.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; - 
Ministerstwo Skarbu Państwa - minister@msp.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; 
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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; 
ZUS : skargi@zus.pl  
Inne. 
 
 
 
 
 
 
 
 


