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~ Człowiek ~ Zwierzchnik Władzy w Rzeczpospolitej Polskiej~ 

Barbara z rodu Żabińska© 

36/4 ulica: Górnicza miasto Czechowice – Dziedzice 
kod pocztowy wykluczony - nie należy do adresu Rezolucja (A) Res56/83 ONZ 2002 

adres do korespondencji dostarczonej do rąk własnych lub, 

e-mail: barbara_zaba@wp.pl 

 

Czechowice – Dziedzice dnia 12 stycznia 2022r. 
 

 

Nielegalnie funkcjonująca Komenda Policji w Czechowicach - Dziedzicach (NFKPCZ-DZ) 

                         Ul. Mickiewicza 1 

                       43 – 502 Czechowice – Dziedzice 

             Tel. (32) 47 857 08 10  

         e-mail: czechowice@bielsko.ka.policja.gov.pl  
 

                                                                      Nielegalnie funkcjonująca Prokuratura Okręgowa w Katowicach 

       ul. Wita Stwosza 31                                  

              40-042 Katowice     

              Tel.: (32) 133-51-00

               fax. (32) 251-15-26 

               e-mail: sekretariat@katowice.po.gov.pl 

                                                                                                  

     Nielegalnie funkcjonująca Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej 

                                       Ul. Legionów 79 

                             43-300 Bielsko – Biała 

             Tel.: (33) 475-81-00   

                                                                                                             e- mail:sekretariat@bb.po.gov.pl 
 

      Nielegalnie funkcjonująca Prokuratura Rejonowa w Pszczynie  
   Nielegalnie pełniąca obowiązki Asesora prokuratorskiego Aleksandra Dębińska 

  Nielegalnie pełniąca obowiązki starszego referendarza prokuratorskiego Monika Hachuła 

                      Ul. Stefana Batorego 10 

                  43-200 Pszczyna 

                    Tel.: (32) 210-31-77 
                            E – mail: pszczyna@katowice.po.gov.pl 

 

      

Dot.: Pismo ,,POSTANOWIENIE” z dnia 13.11.2021r. (4114-5.Ds.312.2021) otrzymane podczas napaści i 

nielegalnego, bezprawnego zatrzymania przez dwóch uzbrojonych zamaskowanych oszustów 

podszywających się pod funkcjonariuszy Policji, w dniu 29.12.2021r. o godz. 8:50 

 

 

DORĘCZENIE ODPISU POSTANOWIENIA W IMIENIU 

ZWIERZCHNIKA WŁADZY W RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ 

 
Działając w żywotnym interesie Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu suwerena – Narodu Polskiego – 

ostatecznego decydenta w sprawach państwa – zwierzchnika władzy ustawodawczej, wykonawczej i 
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sądowniczej doręczam Nielegalnie Funkcjonującej Komendzie Policji w Czechowicach – Dziedzicach (dalej 

NFKPCZ-DZ) odpis postanowienia w imieniu Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 29 

grudnia 2021 r. wraz z uzasadnieniem. 

 

 

POSTANOWIENIE W IMIENIU ZWIERZCHNIKA 

WŁADZY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OD, 

KTÓREGO NIE PRZYSŁUGUJE ZAŻALENIE 

 
Zwierzchnik Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej w składzie – Barbara z rodu Żabińska© - przedstawiciel 

Narodu Polskiego po rozpoznaniu w dniu 29 grudnia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym przedmiotowego pisma 

– „POSTANOWIENIE” (4114-5.Ds.312.2021) z dn. 13 listopada 2021 r. działając na podstawie prawa 

naturalnego, art. 1 i 3 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP (dalej – DZW 

http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf) a także art. 4.1 i 4.2 

Konstytucji RP (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483) oraz Proklamacji przejęcia bezpośredniego sprawowania władzy 

zwierzchniej w Polsce przez naród (dalej - PPWB 

http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf) 

 

W związku z napaścią na mnie dnia 29.12.2021r. dokonanym przez dwóch zamaskowanych i uzbrojonych 

oszustów podszywających się pod funkcjonariuszy policji st. Sierż. Mateusz Ryś i sierż. Sztab. Paweł Siedliński 

bez wykazania swoich uprawnień za napaść na mnie używając siły, przemocy a także wtargnięcie do  mieszkania 

bez mojej zgody, zezwolenia i nakazu prokuratorskiego, bezpodstawne przeszukanie mieszkania, użycie siły, 

groźby przymusu bezpośredniego wobec istoty mojej kobiety bezbronnej wobec dwóch gigantycznych 

okupantów którzy złamali prawo KC art.23 , KK. Art.191 , KK. art. 193.naruszając nietykalność cielesną 

Żądam natychmiastowej dymisji, przeprosin i odszkodowania. zadość uczynienia finansowego. 

 

 

     POSTANAWIAM 

 
A. Uznać treść przedmiotowego pisma nielegalnie funkcjonującej Prokuratury Rejonowej (dalej NFPR) 

”POSTANOWIENIE” dnia 13 listopada 2021 (Sygn. akt 4114-5.Ds.312.2021),  za nieważne - ab initio -  
i sprzeczne z obowiązującym prawem tj. DZW i moją deklaracją samostanowienia i odpowiedzialności 

(dalej SiO) (https://www.zawodowy-polak.pl/BZ_Deklaracja_25.05.2021r.pdf). 

 

B. Uznać czynności prowadzone bez posiadanych uprawnień wobec mnie człowieka żywego, przez 

Mateusza Rysia i Pawła Siedlińskiego na zlecenie oszusta podającego się za asesora Aleksandry 

Dębińskiej nie posiadającego uprawnień reprezentującego NFPR, oraz wszelkie ich działania, jakie 

podjęli wobec mnie za naruszenie mojej niezbywalnej czci, godności, honoru, zdrowia, nietykalności 

cielesnej i nietykalności mieszkania zagwarantowanej w art. 23KC.  

 

C. Kategorycznie nakazać Mateuszowi Ryś i Pawłowi Siedlińskiemu  – Nielegalnie Pełniącym Obowiązki 

Starszego Sierżanta (dalej NPOSt.S) i Sierżanta Sztabowego (dalej NPOSSz), oraz wszystkim 

przedstawicielom NFKPCZ-DZ i wszystkich innych nielegalnie funkcjonujących 

organów/urzędów/instytucji, … w RP niezwłoczne zaprzestanie procederu nielegalnego funkcjonowania 

oraz działania na szkodę państwa i Narodu Polskiego pod rygorem odpowiedzialności karnej przed 

suwerenem bezpośrednio sprawującym władzę zwierzchnią w RP na podstawie prawa naturalnego i art. 4 

Konstytucji. 

 

D. W przypadkach nie zastosowania się do treści niniejszego Postanowienia – nakazać (w związku z treścią 

art. 6 k.p.a. i art. 7 Konstytucji) wskazanie podstawy prawnej i faktycznej takiej decyzji. 

http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf)
http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf
https://www.zawodowy-polak.pl/BZ_Deklaracja_25.05.2021r.pdf
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E. Ukarać Mateusza Rysia kwotą 2 500 000 € za napaść, użycie siły przemocy i gwałtu a także wtargnięcie 

do  mieszkania bez zezwolenia i uprawnień. 

 

F. Ukarać Pawła Siedlińskiego kwotą 2 500 000 € za napaść, użycie siły przemocy i gwałtu a także 

wtargnięcie do  mieszkania bez zezwolenia i uprawnień. 
 

G. Oskarżyć przed zakonspirowanymi Trybunałami Narodu Polskiego (organami Zwierzchnika Władzy w 

RP) NPOSt.S oraz NPOSSz i wszystkich przedstawicieli NFKPCZ-DZ oraz wszystkich innych 

nielegalnie funkcjonujących organów/urzędów/instytucji, … w RP: 
 

G.1. Na podstawie prawa naturalnego i art. 23 Ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z 

treścią jej art. 4.1 o nie udostępnienie suwerenowi informacji (dowodów) w sprawie legalności 

posiadanych rzekomo uprawnień. 
 

G.2. Na podstawie prawa naturalnego i art. 231 § 1. k.k. o świadome/umyślne i konsekwentne działania 

na szkodę interesu publicznego i prywatnego w oparciu o nielegalne uprawnienia oraz bezpodstawne 

zarzuty, oskarżenia, kłamstwa, dokonywanie nieuprawnionej zmiany charakteru pism procesowych, 

manipulacji faktami, pouczanie o przysługującej możliwości złożenia zażalenia do kolejnego nielegalnie 

funkcjonującego organu, …. 

 
 

G.3. Na podstawie prawa naturalnego, art. 127 § 1 k.k. i art. 8 DZW o współudział w zamachu stanu - 

pozbawianiu Polaków niepodległości - niezależności od formalnego wpływu osób nieuprawnionych. 

 

   H.  Wezwać w trybie art. 8 DZW zakonspirowane Oddziały Obrony Koniecznej Narodu Polskiego (organa  

     Zwierzchnika Władzy w RP) do wykonywania wyroków zakonspirowanych Trybunałów Narodu   

     Polskiego. 

 

UZASADNIENIE 

 
1. Legalności/prawomocności, zgodności z polską racją stanu i polskim interesem narodowym, 

ostatecznego i powszechnie obowiązującego charakteru oraz najwyższej rangi prawnej (wyższej od 

Konstytucji RP) wydanych przez suwerena w/w DZW i PPWB do chwili obecnej nie podważono, co 

oznacza, że wywołują one skutki prawne. 

 

2. Nigdy nie wykazano suwerenowi legalności uprawnień reprezentantów organów w państwie i prawa 

na podstawie, którego działają. 

 

3. Zwierzchnik Władzy w RP działając od wielu lat na podstawie prawa naturalnego, art. 4.1 i 4.2 

Konstytucji oraz art. 4 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 

t.j.) wielokrotnie i bezskutecznie wzywał przedstawicieli różnych organów w państwie do wykazania 

mu legalności posiadanych rzekomo uprawnień i przepisów prawa na podstawie, którego działają. 

Suweren sprawujący w sposób bezpośredni władzę zwierzchnią w RP kategorycznie żądał, aby w celu 

niepodważalnego wykazania mandatów społecznych rzekomych przedstawicieli narodu w organach 

wybieralnych przedstawić mu dokumenty źródłowe na podstawie, których komisje wyborcze ustaliły 

wyniki właściwych wyborów a sądy - stwierdziły ich ważność. Należało również i przede wszystkim 

wykazać mu autentyczność, wiarygodność, wartość dowodową tych dokumentów – ich zgodność z 

wolą uprawnionych wyborców okazaną w trakcie wyborów, art. 4.2 Konstytucji i art. 3 DZW. Żaden z 

tych organów/urzędów/instytucji, …, bez przedstawienia uzasadnienia faktycznego i prawnego nigdy 

nie udzielił w tej kwestii żadnej odpowiedzi mimo upływu wyznaczanych terminów i grożącej im 

odpowiedzialności karnej za nie udostępnienie informacji publicznej. Nie wykazały, więc one (w tym 

NFKPPG i NPOAS), że posiadają zgodnie z obowiązującym prawem legalne uprawnienia do 
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sprawowania urzędu na zajmowanych stanowiskach. 

 

4. Pomimo upływu wyznaczanych terminów NFKPCZ-DZ oraz NPOStS NPOSSz (podobnie jak inne 

organa) nie udzielili w tych kwestiach żadnych (nie tylko merytorycznych) odpowiedzi. Przede 

wszystkim nie przedstawili wymaganych prawem (art. 4.2 Konstytucji i art. 3 DZW) niepodważalnie 

udokumentowanych mandatów społecznych rzekomych przedstawicieli narodu w organach 

wybieralnych, którzy m.in. powoływali innych przedstawicieli, ustanawiali/wydawali przepisy prawa. 

 

5. Wymagane prawem niepodważalnie udokumentowane mandaty społeczne wszystkich rzekomych 

przedstawicieli narodu w organach wybieralnych nie istnieją i nigdy nie istniały. Państwowa Komisja 

Wyborcza, Sąd Najwyższy i nikt inny też ich nie posiada. Oznacza to, że we wszystkich organach 

państwa (także w NFKPCZ-DZ oraz NPOStS i NPOSSz) pełnią funkcje osoby nieuprawnione w 

wyniku cyklicznie przeprowadzanych zamachów stanu – fałszerstw dla kamuflażu zwanych wyborami 

powszechnymi. Skoro wszystkie organa w państwie działają nielegalnie (reprezentowane są przez 

osoby nieuprawnione), to nie może być mowy o demokratycznym państwie prawnym, 

urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej (art. 2 Konstytucji), zagwarantowaniu 

konstytucyjnego prawa (art. 45.1) do sprawiedliwego rozpatrywania spraw, obowiązywaniu w Polsce 

zasad praworządności (art. 6 

k.p.a. i art. 7 Konstytucji), …. Przepisy prawa odnoszą się wyłącznie do legalnie funkcjonujących 

organów – reprezentowanych przez osoby uprawnione – powołane w sposób przewidziany prawem. 

Nielegalnie funkcjonujące organa nie są, więc uprawnione do korzystania z praw przysługujących 

wyłącznie organom legalnym. 

 

6. W dniu 8.11.2021r. przedstawiciele NFKPCZ-DZ zostali poinformowani o cenie za przetwarzanie 

danych osobowych, bez formalnej zgody i uprawnień do zajmowanych stanowisk. 

 

7. Wszystkie decyzje, wyroki, nakazy, postanowienia, zarządzenia, wezwania, pouczenia, rygory, 

orzeczenia, działania, … nielegalnie funkcjonujących organów, urzędów i instytucji – 

reprezentowanych przez osoby nieuprawnione, więc i NFKPCZ-DZ oraz NPOStS i NPOSSz są 

nieważne z mocy prawa - art. 156 § 1 (7) k.p.a., art. 439 § 1 (1 i 2) k.p.k., art. 379 (4) k.p.c., art. 104 § 

1 (1) k.p.o.w., …. 

 

8. Działania NFKPCZ-DZ oraz NPOStS i NPOSSz reprezentowanych przez osoby nieuprawnione, bo 

powołane przez inne osoby nieuprawnione są nieważne z mocy prawa - art. 156 § 1 (2) k.p.a., bo 

rażąco naruszają jego przepisy w tym najwyższej rangi - wydane przez Zwierzchnika Władzy w RP – 

art. 1 i 3 DZW oraz art. 2 DZW 1-2018 (Dekret Zwierzchnika Władzy w RP 1-2018 2018.10.25.pdf 

(tcichocki.pl) a także art. 2, art. 4.1, art. 4.2, art. 7, art. 45.1, art. 83 i 179 Konstytucji, art. 4.1 Ustawy 

o dostępie do informacji publicznej, art. 55 Prawa o ustroju sądów powszechnych,…. 

 

9. Działania NFKPCZ-DZ oraz NPOStS i NPOSSz są nieważne z mocy prawa - art. 156 § 1 (6) k.p.a., bo 

wywołują czyny zagrożone karą: 

a. Przedstawiciele NFKPCZ-DZ oraz NPOStS i NPOSSz wbrew ciążącemu na nich obowiązkowi (art. 

4.1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej) nie udostępniając suwerenowi informacji (dowodów) w 

sprawie legalności posiadanych rzekomo uprawnień podlegają grzywnie, karze ograniczenia wolności 

albo pozbawienia wolności do roku - art. 23 w/w ustawy. 

 

b. Przedstawiciele NFKPCZ-DZ oraz NPOStS i NPOSSz działając w sposób świadomy/umyślny i 

nieuprawniony, jako funkcjonariusze publiczni na szkodę interesu publicznego i prywatnego, podlegają 

karze pozbawienia wolności do lat 3 - art. 231 § 1. k.k. 

 

c. Przedstawiciele NFKPCZ-DZ oraz NPOStS i NPOSSz pozbawiając Polaków niepodległości - 

niezależności od formalnego wpływu osób nieuprawnionych działają na szkodę RP i podlegają karze 

pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze 

dożywotniego pozbawienia wolności - art. 127 § 1 k.k. 

 

 

http://www.tcichocki.pl/Dekret%20Zwierzchnika%20W%C5%82adzy%20w%20RP%201-2018%202018.10.25.pdf
http://www.tcichocki.pl/Dekret%20Zwierzchnika%20W%C5%82adzy%20w%20RP%201-2018%202018.10.25.pdf


Strona 5 z 7  

d. Przedstawiciele NFKPCZ-DZ oraz NPOStS i NPOSSz ignorując i łamiąc przepisy najwyższej 

rangi prawa wydanego przez suwerena oraz działając na szkodę RP podlegają wyrokom Trybunałów 

Ludowych/Trybunałów Narodu Polskiego – art. 8 DZW, …. 

 

NINIEJSZE POSTANOWIENIE – DECYZJA WYDANA 

W IMIENIU ZWIERZCHNIKA WŁADZY W 

RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ JEST PRAWOMOCNE, 

OSTATECZNE I OBOWIĄZUJĄCE 
 

UWAGI: 

 
1. Podstawą do skutecznego podważenia prawomocności, ostatecznego i obowiązującego charakteru 

 niniejszego Postanowienia - decyzji wydanej w imieniu Zwierzchnika Władzy w RP (nie mylić ze 

 skargą/zażaleniem, …, bo te składa się wyłącznie przed legalnie funkcjonującymi organami) mogą być 

 wyłącznie: 

 

a. Niepodważalne wykazanie suwerenowi legalności uprawnień wszystkich organów w państwie w 

szczególności przedstawicieli NFKPCZ-DZ oraz NPOStS i NPOSSz i/lub 

 

b. Niepodważalne wykazanie suwerenowi sprzeczności  jego treści z  polską racją  stanu i  polskim 

interesem narodowym. 

 

2. Nie istnieje obowiązek prawny respektowania nielegalnego prawa (ustanowionego przez osoby 

 nieuprawnione – nieposiadające wymaganych prawem niepodważalnie udokumentowanych mandatów 

 społecznych) sprzecznego z interesem narodowym Polaków oraz wszelkiego rodzaju decyzji 

 nielegalnych organów. 

 

3. Wszelkie immunitety przewidziane prawem nie dotyczą osób funkcjonujących w sposób 

 nieuprawniony. 

 

4. Wyroki zakonspirowanych Trybunałów Narodu Polskiego – organów Zwierzchnika Władzy w 

 Rzeczypospolitej Polskiej nie są ograniczone przepisami prawa ustanowionego przez nielegalnie 

 funkcjonujące organa państwa. 

 

5. W sytuacji, gdy wszystkie organa w państwie funkcjonują nielegalnie - osoby pełniące funkcje w 

 sposób nieuprawniony, ich mocodawcy/sponsorzy oraz kolaboranci podlegają odpowiedzialności 

 karnej przed Zwierzchnikiem Władzy w RP (art. 8 DZW oraz art. 4.1 i 4.2 Konstytucji) lub w przypadku 

 przeprowadzenia reformy państwa przez osoby do tego uprawnione (!) – przed legalnie funkcjonującymi sądami. 

 

6. Kontynuowanie nielegalnego funkcjonowania organów w państwie reprezentowanych przez osoby 

 nieuprawnione – zorganizowanej grupy przestępczej – oszustów, hipokrytów, złodziei, … 

 nieposiadających mandatów społecznych, przejmujących władzę w wyniku cyklicznie powtarzanych 

 zamachów stanu – fałszerstw zwanych dla kamuflażu wyborami powszechnymi oraz podejmowanie i 

 egzekwowanie nieważnych z mocy prawa decyzji, sprzecznych z polską racją stanu i polskim interesem 

 narodowym zmusza Zwierzchnika Władzy w RP do podjęcia obrony koniecznej - wymierzania kar i 

 wykonywania wyroków! 

 

7. Kolejne działania nielegalnie funkcjonujących organów w państwie niepoprzedzone niepodważalnymi 

 dowodami legalności uprawnień ich przedstawicieli będą dowodami (do dyspozycji zakonspirowanych 

 Trybunałów Narodu Polskiego - art. 8 DZW, międzynarodowych organów wymiaru sprawiedliwości i 

 światowej opinii publicznej) na ich świadome/umyślne działania na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Postanowienie jest dostępne publicznie:  

https://zawodowy-polak.pl/BZ-Postanowienie_12.01.2022r.pdf   

Załącznik: Deklaracja Samostanowienia i Odpowiedzialności wraz z Pełnomocnictwem : 

https://www.zawodowy-polak.pl/BZ_Deklaracja_25.05.2021r.pdf  

 

 

Stojąc w prawdzie i sprawiedliwości. 

     Barbara, Urszula, Dorota z rodu Żabińska© 
własnoręczny podpis na oryginale i kopi. 

 

 

 

 
Do wiadomości: 

– Zwierzchnik Służb Rzeczypospolitej Polskiej; 

– Tadeusz Cichocki tcichocki@tcichocki.pl Tel./fax: (22) 756-16-41 

- Policja - kancelaria.gabinet.kgp@policja.gov.pl ;  informacjapubliczna.kgp@policja.gov.pl  

rzecznikkgp@policja.gov.pl ;  kancelaria-kwp@ka.policja.gov.pl ; gabinet-kwp@ka.policja.gov.pl   

komendant@bielsko.ka.policja.gov.pl ; prewencja@bielsko.gov.pl ;  rd@bielsko.ka.policja.gov.pl  

teleinformatyka@bielsko.ka.policja.gov.pl ; kancelaria-kwp@ka.policja.gov.pl ; 

czechowice@bielsko.ka.policja.gov.pl ;  

- Naczelny Sąd Administracyjny - informacje@nsa.gov.pl, prezesnsa@nsa.gov.pl  
- Sąd Najwyższy - ref.inf.publ@sn.pl, biuro.prasowe@sn.pl, sn@sn.pl 

- Sąd Okręgowy - informacja@bielsko-biala.so.gov.pl  
- Sąd Rejonowy - informacja@bielsko-biala.sr.gov.pl 

- Ministerstwo Sprawiedliwości, Prokurator Generalny - kontakt@ms.gov.pl, wnioski@ms.gov.pl  
- Prokuratura Krajowa - biuro.podawcze@pk.gov.pl, glowna.komisja@ipn.gov.pl 

- Prokuratura Okręgowa w Katowicach - sekretariat@katowice.po.gov.pl  
- Prokuratura Okręgowa w Bielsku-Białej - sekretariat@bb.po.gov.pl 

- Ruch Narodowy – biuro@ruchnarodowy.net ; finanse@ruchnarodowy.net; media@ruchnarodowy.net; 

dolnoslaskie@ruchnarodowy.net; kujawskopomorskie@ruchnarodowy.net; 

lubelskie@ruchnarodowy.net; sekretarz@ruchnarodowy.net; lubuskie@ruchnarodowy.net; 

lodzkie@ruchnarodowy.net; malopolskie@ruchnarodowy.net; mazowieckie@ruchnarodowy.net, 

opolskie@ruchnarodowy.net, podkarpackie@ruchnarodowy.net; slaskie@ruchnarodowy.net; 

swietokrzyskie@ruchnarodowy.net; warminskomazurskie@ruchnarodowy.net; 

wielkopolskie@ruchnarodowy.net; 

- Młodzież Wszechpolska - sekretariat@mw.org.pl ; bartosz.berk@mw.org.pl ; 

biuro.prasowe@mw.org.pl ; wydzial.prawny@mw.org.pl ; redakcja@mw.org.pl ; 

- Obóz Narodowo-Radykalny - tomaszkalinowski@onr.com.pl ; rekrutacja@onr.com.pl ; zagranica@onr.com.pl  

- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów - kontakt@kprm.gov.pl ; sprm@kprm.gov.pl ; 

cirpress@kprm.gov.pl ; das@kprm.gov.pl ; drm@kprm.gov.pl ; centrum@kprm.gov.pl ; 

sekretariat_wk@kprm.gov.pl ; dsz@kprm.gov.pl ; bf@kprm.gov.pl ; 
- Ministerstwo Finansów - kancelaria@mf.gov.pl ;  
-  Ministerstwo Sprawiedliwości - skargi@ms.gov.pl ; 
- Rzecznik Praw Obywatelskich - biurorzecznika@brpo.gov.pl ;  

-  Sejm RP – listy@sejm.gov.pl; 

- Szef Kancelarii Senatu – secretary.general@senat.gov.pl; 

- Trybunał Konstytucyjny – prezydialny@trybunal.gov.pl; prasainfo@trybunal.gov.pl; 

skarga@trybunal.gov.pl; bib@trybunal.gov.pl; wydawnictwa@trybunal.gov.pl; iod@trybunal.gov.pl; 

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

ba@sn.pl; rzecznik@sn.pl; k.michalowski@sn.pl; a.raczkowska@sn.pl; 
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- 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;  
-  Kancelaria Prezydenta RP - listy@prezydent.pl;  
-  NIK -nik@nik.gov.pl ; 
- i inni (instytucje ,organizacje, media) 
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