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KOD POCZTOWY-NIE NALEŻY DO ADRESU REZOLUCJA (A)Res56/83 ONZ 2002

Do korespondencji mail: dorotazrodunawrocki@gmail.com 
_______________________________________________________________________________________________________________________
Nota do pryncypała jest notą do agenta… a nota do agenta jest notą do pryncypałów.                                           Polska, Bielsko-Biała  - 13 luty 2022r

Nielegalnie Funkcjonujący Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej
Kamil Jaskólski

43-300 Bielsko-Biała, ul. Wilsona 11/1
bielsko.biala.jaskolski@komornikid.pl

Dot.: Nielegalne funkcjonowanie wszystkich organów w państwie, w tym ,,Komornika Sądowego przy Sądzie 
Rejonowym w Bielsku-Białej’’ Kamil Jaskólski oraz wysłanych przez niego pism i zawartych w nich gróźb 
karalnych: ,,Wezwanie dłużnika do złożenia wykazu majątku, Zawiadomienie o wszczęciu egzekucji, Zajęcie 
wierzytelności o sygnaturach Kms 34/22, IX W 186/21 oraz kserokopii nielegalnego wyroku z dn.21.09.2021r. 
o sygnaturze IX W 186/21’’,  którego Zwierzchnik Władzy w RP dorota z rodu nawrocki© nigdy nie otrzymał 
do rąk własnych z organu wydającego ,,Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej’’  – odebranych za potwierdzeniem 
odbioru w dniu 07.02.2022r. Pisma dostępne pod linkiem: 
https://drive.google.com/drive/folders/1gz31TitzjXH5-G1S9bmezyQUvSzfmDOv?usp=sharing 

ŻĄDANIE ZWIERZCHNIKA WŁADZY DO WYKAZANIA UPRAWNIEŃŻĄDANIE ZWIERZCHNIKA WŁADZY DO WYKAZANIA UPRAWNIEŃ

W nawiązaniu do w/w pism parafowanych przez mgr Kamil Jaskólski – ,,Komornika przy Sądzie rejonowym’’
w  Bielsku-Białej  oraz  w  związku  z  faktem  braku  wiarygodnych  –  posiadających  wartość  dowodową
dokumentów  źródłowych  w  procesach  wyborczych  stanowiących  podstawę  do  ustalenia  ich  wyników
bezwzględnie  wymaganych  przez  Zwierzchnika  Władzy  w  RP  niezależnie  od  innych  okoliczności  (np.
nielegalnie ustanowionych i sprzecznych z polską racją stanu przepisów prawa), bo ich brak: 

-  Uniemożliwia  zweryfikowanie  zgodności  oficjalnych  wyników  wyborów  z  faktyczną  wolą  podmiotów
czynnego prawa wyborczego.

-  Umożliwia jednocześnie dowolne i bezkarne, bo nieweryfikowalne fałszowanie faktycznych wyników przez
PKW i inne komisje wyborcze na zlecenie ich sponsorów, mentorów, …:

1. Zarzut:

Nielegalne  –  niezgodne  z  treścią  art.  12.1  Ustawy  z  dnia  22.03.2018  r.  o  komornikach  sądowych
funkcjonowanie ,,Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej’’  Kamila Jaskólskiego, bo
realizowane bez stosownych uprawnień do zajmowanego stanowiska i  przetwarzania danych osobowych w
wyniku  powołania  go  przez  inną  osobę  nieuprawnioną  –  nie  posiadającą  wymaganego  prawem  (art.  4.2
Konstytucji RP, art. 3 DZW) mandatu społecznego uprawniającego ją do sprawowania urzędu na stanowisku
Ministra Sprawiedliwości. 

2. Dotyczy:

Wszyscy komornicy w RP, w tym Kamil Jaskólski
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3. Żądania Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej:

Działając w interesie państwa i Narodu Polskiego w imieniu suwerena sprawującego w sposób bezpośredni
władzę  zwierzchnią  w  RP  na  podstawie  prawa  naturalnego  i  art.  4  Konstytucji
(http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf -  PPWB)
kategorycznie żądam od Kamil Jaskólski:  

3.1.  Wykazania na  podstawie  art.  4  i  art.  13  Ustawy  o  dostępie  do  informacji  publicznej
(Dz.U.2020.0.2176  t.j.)  w  związku  z  treścią  art.  4.1  i  4.2  Konstytucji  RP  oraz  art.  3  DZW
(http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf –  Dekret
Zwierzchnika Władzy w RP) legalności swoich uprawnień – przedstawienia dowodów na powołanie go
do  sprawowania  urzędu  na  stanowisku  komornika  przez  osobę    posiadającą  niepodważalnie  
udokumentowany mandat  społeczny (art.  4.2  Konstytucji  RP,  art.  3  DZW,  …)  uprawniający  ją  do
sprawowania urzędu Ministra Sprawiedliwości (art.12 ustawy o komornikach sądowych Dz.U.2021.0.850
t.j.).

3.2.  W przypadku  nie  wykazania  legalności  uprawnień,  o  których  mowa  powyżej  -  niezwłocznego
zaprzestania  procederu  nielegal  nego  pełnienia  funkcji  komornika   przy  ,,Sądzie  Rejonowym’’ w
Bielsku-Białej oraz bezprawnego odwoływania się do przepisów prawa przeznaczonego wyłącznie dla
organów  legalnych pod  rygorem  odpowiedzialności  karnej  przed  Zwierzchnikiem  Władzy  w  RP za
działanie na szkodę państwa i Narodu Polskiego.

3.3. W przypadku nie wykazania legalności uprawnień i nie zaprzestania nieuprawnionego funkcjonowania
– wskazania (w związku z treścią art. 6 k.p.a. i art. 7 Konstytucji)  podstawy prawnej i faktycznej nie
stosowania  się  do  przedstawionych  powyżej  żądań  suwerena  bezpośrednio  sprawującego  władzę
zwierzchnią  w  RP  w  zgodzie  z  polską  racją  stanu  i  polskim  interesem  narodowym  pod  rygorem
nieważności  z  mocy  prawa  wszelkich  jego  decyzji  i  odpowiedzialności  karnej  przed  Organami
Zwierzchnika Władzy w RP za działanie na szkodę państwa i Narodu Polskiego.

3.4.  W przypadku nie  wykazania legalności uprawnień potwierdzających,  że ,,Komornik Sądowy przy
SRBB  Kamil  Jaskólski’’  jest  rzeczywistym  organem  państwa,   nie  zaprzestania  nieuprawnionego
funkcjonowania  oraz  nie  wskazania  podstawy prawnej  i  faktycznej  nie  stosowania  się  do  w/w żądań
suwerena – przedstawienia przez firmę symulującą organ państwowy ,,© Kancelaria Komornicza Kamil
Jaskólski.  All  rights  reserved.’’  REGON:  243664832,  NIP:  5471950241  –  umowy
cywilno-prawnej/zgody na podstawie której składa oferty handlowe oraz przetwarza dane osobowe
osoby  fizycznej,  której  Zwierzchnik  Władzy  w  RP  dorota  z  rodu  nawrocki©  jest  płatnym
przedstawicielem, zgodnie z taryfą zawartą w ,,Deklaracji Samostanowienia i Odpowiedzialności’’:
https://www.zawodowy-polak.pl/DN-Deklaracja_27.04.2021r.pdf 

WAŻNE INFORMACJE

• Do chwili  obecnej   nie  podważono  prawomocnego,  ostatecznego  i  obowiązującego  charakteru  w/w
Proklamacji przejęcia władzy bezpośredniej przez Naród Polski (PPWB) i Dekretu Zwierzchnika Władzy
(DZW) – co oznacza, że wywołują one skutki prawne. 

• Do chwili obecnej   nie podważono prawomocnego, ostatecznego i obowiązującego charakteru żadnego
z  postanowień zwierzchnika władzy dorota z rodu nawrocki© opartych na w/w dokumentach (PPWB ,
DZW) i wydanych w ,,sprawie’’ IX W 186/21 – co oznacza, że wywołują one skutki prawne.
https://www.zawodowy-polak.pl/DN-postanowienie_15.09.2021.pdf 
https://www.zawodowy-polak.pl/DN-postanowienie_28.12.2021.pdf 
https://www.zawodowy-polak.pl/DN-postanowienie_10.01.2022.pdf 
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• Do  chwili  obecnej   przedstawiciele  ,,Sądu  Rejonowego  w  Bielsku-Białej’’  nie  uzupełnili  braków
formalnych poprzez dostarczenie w/w nielegalnego wyroku z dnia 21.09.2021 do czego wzywani byli w
Postanowieniu Zwierzchnika Władzy z dnia 10.01.2022r.  –  co oznacza,  że złamali  oni  prawo,  w tym
międzynarodowe  (art.11  Powszechnej  Deklaracji  Praw  Człowieka),  bo  odebrana  została  możliwość
jakiegokolwiek odniesienia, w tym samoobrony. 

• Do  chwili  obecnej   przedstawiciele  ,,Sądu  Rejonowego  w  Bielsku-Białej’’  nie  są  należycie
ukonstytuowanym sądem,  bo nie  wykazali  legalności  swych uprawnień  do zajmowanych stanowisk  –
wykazali natomiast inkompetencję ,,zabawy w sprawiedliwość’’, bo ten sam ,,sędzia’’ wydał całkowicie
dwa różne ,,wyroki’’ za to samo ,,wykroczenie’’ popełnione w tym samym miejscu i o tym samym czasie
przez paweł z rodu kinecki©:
https://drive.google.com/file/d/1Yeya1WxC4xcwFFDzKq37eMnt89nfXP4M/view?usp=sharing 
To  oraz  inne  nielegalne:  wezwanie  na  policję,  wyrok  za  złamanie  rzekomej  kwarantanny,  działania
komornicze – za wspólnie popełnione ,,zbrodnie’’ i ,,karanie tylko jednego współsprawcy’’ – samo w sobie
świadczy o jawnej dyskryminacji przez nielegalne organy państwa i uporczywym nękaniu... (art. 190a kk).

• Do chwili obecnej   Europejskie Trybunały kilkukrotnie stwierdziły m.in. nielegalne działania polskich
„sądów”  –  nieprzestrzeganie  wypracowanych  we  wszystkich  państwach  europejskiej  kultury  prawnej
zasad  powoływania  sędziów.  Europejski  Trybunał  Praw Człowieka  /orzecznictwo  w związku  z  art.  6
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności/ (C – 487/19),(skarga 4907/18), czy też
wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (C-585/18, C-624/18 i C-625/18), (C – 487/19):
https://adwokatura.krakow.pl/aktualnosci/stanowisko-okregowej-rady-adwokackiej-w-krakowie-z-dnia-15-
pazdziernika-2021-roku-2666.html 

• To oznacza, że   „Komornik’’ Kamil Jaskólski podjął działania na podstawie nielegalnego wyroku oraz
nielegalnej  klauzuli  wykonalności  w/w  wyroku,  wydanych  przez  przedstawicieli  nielegalnie
funkcjonującego  Sądu  Rejonowego  w  Bielsku-Białej  -  osoby  nieuprawnione,  bo  powołane  do
sprawowania  urzędu na  stanowiskach sędziowskich  przez  inne  osoby nieuprawnione  –  nieposiadające
niepodważalnie  udokumentowanego  mandatu  społecznego  uprawniającego  do  sprawowania  urzędu
Prezydenta  RP.  Wyroku  również  dyskryminującego  do  którego  odniesienie  –  samoobrona  –  zostały
całkowicie uniemożliwione oraz do którego ,,zastrzeżenia’’ mogłyby mieć Europejskie Trybunały…

• 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. 

• Przedmiotowe pisma z © Kancelaria Komornicza Kamil Jaskólski. All rights reserved, o sygnaturze
Kms 34/22 i  IX W 186/21 odebrane  za  potwierdzeniem odbioru dnia 07.02.2022r.  uznane zostały  za
kolejny  dowód  na  kontynuowanie  nielegalnego  funkcjonowania  przedstawicieli  wszystkich  organów
państwa  –  w  tym  ,,sądów  i  komorników’’  w  Bielsku-Białej.  Każde  kolejne  pismo  bez  wykazania
uprawnień do przetwarzania danych osobowych i zajmowanych stanowisk będzie uznane jako dowód w
cywilnym  procesie  odszkodowawczym  zgodnie  z  informacją  zawartą  w  deklaracji  przed  legalnie
funkcjonującymi sądami. Pracownik firmy popełniającej przestępstwo, w tym m.in. działający bez podpisu
i  bez  prawomocnej  legitymacji  pracownika państwowego albo  urzędnika  mianowanego oraz stosujący
nieważne,  nieobowiązujące,  niekonstytucyjne  i  nielegalne  przepisy  prawne  podlega  również  karom
zgodnie z  Międzynarodową Taryfą Odszkodowawczą za łamanie praw ludzkich w stosunku do osoby
IP66. 

POUCZENIE

• Każdy  Polak  który  niezwłocznie,  formalnie  i  faktycznie,  dobrowolnie  odstąpi  od  kontynuowania
nieuprawnionego pełnienia funkcji i wykonywania obowiązków na podstawie nielegalnych upoważnień
we wszystkich organach państwa, tym samym skorzysta z uzasadnionej podstawy do złagodzenia kary. 
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• Odpowiedź  na  niniejsze  pismo  adresowana  powinna  być  nie  do  osoby  fizycznej,  a  do  człowieka
Zwierzchnika  Władzy  w  Rzeczypospolitej  Polskiej  reprezentowanego  przeze  mnie  i  udzielona
wyłącznie  przez  osobę  uprawnioną  do  legalnego  reprezentowania  urzędu  komornika  sądowego  w
ustawowym terminie i w trybie formalnym pod rygorem jej nieważności z mocy prawa. 

Pismo dostępne publicznie: https://www.zawodowy-polak.pl/DN-  Komornik  _13.02.2022r.pdf     

Załączniki: 

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka: 
(https://www.zawodowy-polak.pl/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf) 
 
Jestem przy zdrowych zmysłach, tekst powyższy i w linkach przeczytałam oraz poświadczam że jest zgodny z
prawdą i moją wiedzą na obecną chwilę... co sygnuję własnoręcznym podpisem. 

                                                                                  dorota. z rodu nawrocki©
                                                                                                              

                                                                                
      
                                                                                                                                                                                   
Do wiadomości: 

➢ Zwierzchnik Władzy RP 
➢ Tadeusz Cichocki: t.cichocki@t.cichocki.pl; http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm
➢ Trybunał Stanu: zojd@sn.pl 
➢ Trybunał Konstytucyjny: prezydialny@trybunal.gov.pl; prasainfo@trybunal.gov.pl; skarga@trybunal.gov.pl; 

bib@trybunal.gov.pl; wydawnictwa@trybunal.gov.pl 
➢ Naczelna Izba Kontroli: nik@nik.gov.pl 
➢ Kancelaria Prezydenta RP: listy@prezydent.pl 
➢ Ministerstwo Sprawiedliwości: skargi@ms.gov.pl 
➢ Ministerstwo Edukacji Narodowej: kancelaria@mein.gov.pl 
➢ Rzecznik Praw Obywatelskich: biurorzecznika@brpo.gov.pl 
➢ Sejm RP: listy@sejm.gov.pl 
➢ Szef Kancelarii Senatu: secretary.general@senat.gov.pl 
➢ Urząd Ochrony Danych Osobowych: kancelaria@uodo.gov.pl 
➢ Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów: uokik@uokik.gov.pl 
➢ Główny Inspektorat Sanitarny: inspektorat@gis.gov.pl 
➢ Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego: rzecznik@abw.gov.pl; 
➢ Służba Ochrony Państwa: rzecznik@sop.gov.pl; 
➢ Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej: kgzw.sekretariat@ron.mil.pl 
➢ Biuro Bezpieczeństwa Narodowego: bbn@bbn.gov.pl
➢ Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: biuroministra.BM@mswia.gov.pl; 

kancelaria.glowna@mswia.gov.pl; sekretariat.daipm@mswia.gov.pl; sekretariat.dap@mswia.gov.pl; 
sekretariat.dbi@mswia.gov.pl; departament.budzetu@mswia.gov.pl; sekretariat.dpgifm@mswia.gov.pl; 
departament.budzetu@mswia.gov.pl; kontakt@mswia.gov.pl 

➢ Państwowa Komisja Wyborcza / Krajowe Biuro Wyborcze: biuro@kbw.gov.pl 
➢ Komenda Główna Policji: kancelaria.gabinetkgp@policja.gov.pl 
➢ Komendy Wojewódzkie Policji: kwp@bk.policja.gov.pl; komendant@wodzislaw.ka.policja.gov.pl; sekretariat-

komendanta@bg.policja.gov.pl; kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl; kwp.gorzow@go.policja.gov.pl; 
kwp@podlaska.polic; rzecznik@ki.policja.gov.pl; poczta@malopolska.policja.gov.pl; rzecznik@lu.policja.gov.pl;
komendant@ld.policja.gov.pl; komendant@ol.policja.gov.pl; kancelaria.komendanta@po.policja.gov.pl; 

Strona 4 z 5

mailto:kancelaria.komendanta@po.policja.gov.pl
mailto:komendant@ol.policja.gov.pl
mailto:komendant@ld.policja.gov.pl
mailto:rzecznik@lu.policja.gov.pl
mailto:poczta@malopolska.policja.gov.pl
mailto:rzecznik@ki.policja.gov.pl
mailto:kwp@podlaska.polic
mailto:kwp.gorzow@go.policja.gov.pl
mailto:kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl
mailto:sekretariat-komendanta@bg.policja.gov.pl
mailto:sekretariat-komendanta@bg.policja.gov.pl
mailto:komendant@wodzislaw.ka.policja.gov.pl
mailto:kwp@bk.policja.gov.pl
mailto:kancelaria.gabinetkgp@policja.gov.pl
mailto:biuro@kbw.gov.pl
mailto:kontakt@mswia.gov.pl
mailto:departament.budzetu@mswia.gov.pl
mailto:sekretariat.dpgifm@mswia.gov.pl
mailto:departament.budzetu@mswia.gov.pl
mailto:sekretariat.dbi@mswia.gov.pl
mailto:sekretariat.dap@mswia.gov.pl
mailto:sekretariat.daipm@mswia.gov.pl
mailto:kancelaria.glowna@mswia.gov.pl
mailto:biuroministra.BM@mswia.gov.pl
mailto:bbn@bbn.gov.pl
mailto:kgzw.sekretariat@ron.mil.pl
mailto:rzecznik@sop.gov.pl
mailto:rzecznik@abw.gov.pl
mailto:inspektorat@gis.gov.pl
mailto:uokik@uokik.gov.pl
mailto:kancelaria@uodo.gov.pl
mailto:secretary.general@senat.gov.pl
mailto:listy@sejm.gov.pl
mailto:biurorzecznika@brpo.gov.pl
mailto:kancelaria@mein.gov.pl
mailto:skargi@ms.gov.pl
mailto:listy@prezydent.pl
mailto:nik@nik.gov.pl
mailto:wydawnictwa@trybunal.gov.pl
mailto:bib@trybunal.gov.pl
mailto:skarga@trybunal.gov.pl
mailto:prasainfo@trybunal.gov.pl
mailto:prezydialny@trybunal.gov.pl
mailto:zojd@sn.pl
http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm
mailto:t.cichocki@t.cichocki.pl
https://www.zawodowy-polak.pl/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf
https://www.zawodowy-polak.pl/DN-Komornik_13.02.2022r.pdf
https://www.zawodowy-polak.pl/DN-Komornik_13.02.2022r.pdf
https://www.zawodowy-polak.pl/DN-Komornik_13.02.2022r.pdf


kwp@ra.policja.gov.pl; rzecznik@rz.policja.gov.pl; kontaktkwp@wr.policja.gov.pl; 
kancelaria@ksp.policja.gov.pl 

➢ Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej: dyzurny@bielsko.ka.policja.gov.pl; 
kryminalny@bielsko.ka.policja.gov.pl; przest.narkot@bielsko.ka.policja.gov.pl; sztab@bielsko.ka.policja.gov.pl; 
rd@bielsko.ka.policja.gov.pl; pg@bielsko.ka.policja.gov.pl; korupcja@bielsko.ka.policja.gov.pl; 
ppziz@bielsko.ka.policja.gov.pl; kadry@bielsko.ka.policja.gov.pl 

➢ Komisariaty i Posterunki Policji w Bielsko-Biała i okolice: kp1@bielsko.ka.policja.gov.pl; 
kp2@bielsko.ka.policja.gov.pl; kp3@bielsko.ka.policja.gov.pl; kp4@bielsko.ka.policja.gov.pl; 
czechowice@bielsko.ka.policja.gov.pl; jasienica@bielsko.ka.policja.gov.pl; 
kobiernice@bielsko.ka.policja.gov.pl; szczyrk@bielsko.ka.policja.gov.pl;  wilkowice@bielsko.ka.policja.gov.pl; 
kozy@bielsko.ka.policja.gov.pl; kobiernice@bielsko.ka.policja.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 

➢ Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej: informacja@bielsko-biala.so.gov.pl  
➢ Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej na ul. Mickiewicza 22: informacja@bielsko-biala.sr.gov.pl 
➢ Stowarzyszenie Sędziów Polskich: to.marczynski@gmail.com; biuro@iustitia.pl; iudex001@gmail.com
➢ Ambasada Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej: info@britishembassy.pl 
➢ Ambasada Republiki Węgierskiej: mission.vao@mfa.gov.hu 
➢ Ambasada Ukrainy: emb_pl@mfa.gov.ua 
➢ Ambasada Królestwa Szwecji: ambassaden.warszawa@gov.se 
➢ Ambasada Federacji Rosyjskiej: rusembpol@mid.ru 
➢ Ambasada Palestyny: info@palestine.pl 
➢ Ambasada Królestwa Norwegii: emb.warsaw@mfa.no 
➢ Ambasada Nowej Zelandii: nzwsw@nzembassy.pl 
➢ Ambasada Republiki Federalnej Niemiec: warszawa@wars.diplo.de 
➢ Ambasada Królestwa Marokańskiego: ambasadakrolestwamaroka@neostrada.pl 
➢ Ambasada Republiki Łotweskiej: embassy.poland@mfa.gov.lv 
➢ Ambasada Republiki Litewskiej: amb.pl@urm.lt 
➢ Ambasada Irlandii: warsawembassy@dfa.ie 
➢ Ambasada Republiki Finlandii: sanomat.var@formin.fi 
➢ Ambasada Królestwa Danii: wawamb@um.dk 
➢ Ambasada Republiki Czeskiej: warsaw@embassy.mzv.cz 
➢ Ambasada Republiki Chorwacji: croemb.warszawa@mvep.hr 
➢ Ambasada Republiki Austrii: warschau-ob@bmeia.gv.at 
➢ Ambasada Republiki Włoskiej: ambasciata.varsavia@esteri.it 
➢ Krajowa Rada Komornicza: krk@komornik.pl; rzecznik.krk@komornik.pl; biuro.prasowe@komornik.pl
➢ Izba Komornicza w Katowicach: izba.katowicka@komornik.pl 
➢ Komornicy Sądowi przy Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej: bielsko-biala.dawid@komornik.pl; 

bielsko.biala3@komornik.pl; bielsko.biala1@komornik.pl; bielsko.biala4@komornik.pl; 
bielsko.biala.mazur@komornik.pl; bielsko.biala.mika@komornik.pl; komorniknowak@gmail.com; 
bielsko.biala.rozycki@komornik.pl; bielsko-biala.wojtowicz@komornik.pl; komornik@wyslych.com; 
bielsko.biala.trzebuniak@komornik.pl; 

➢ Inne: kontakt@kancelaria-seg.org; stardust8883@icloud.com; dominikaremszel@interia.eu; 
anna.m.zak@gmail.com; leszek.qb@wp.pl; beatasuwerenka@protonmail.com; barbara_zaba@wp.pl; krzysztof-
chudek@wp.pl; kc@zawodowy-polak.pl; gaszkowski.ossowek@wp.pl; pawelzrodukinecki@gmail.com 
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