
Wolbrom, dn. 13 grudnia 2021r.

Zwierzchnik Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej

grzegorz. z rodu piszczek.                                                                                                                                     
Os. B. Chrobrego 14/50
32-340 Wolbrom
e-mail: grzepiszczek@wp.pl

Nielegalnie Funkcjonujący Sąd Rejonowy w Olkuszu (NFSRO)

II Wydział Karny

 ul. K. K. Wielkiego 45

32-300 Olkusz

E-mail: boi@olkusz.sr.gov.pl;

administracja@olkusz.sr.gov.pl;

Dot.: Pismo „ZAWIADOMIENIE” (Sygn. akt II K 480/21) z dn. 31 sierpnia 2021r. otrzymane 
listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

 

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 sądowniczej doręczam Nielegalnie Funkcjonującemu Sądowi Rejonowemu w 
Olkuszu (dalej - NFSRO) odpis postanowienia w imieniu Zwierzchnika Władzy w 
Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 13 grudnia 2021 r. wraz z uzasadnieniem.
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POSTANOWIENIE W IMIENIU ZWIERZCHNIKA WŁADZY W
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ OD, KTÓREGO NIE PRZYSŁUGUJE

ZAŻALENIE

Zwierzchnik Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej w składzie – grzegorz. z rodu piszczek. - 
przedstawiciel Narodu Polskiego po rozpoznaniu w dniu 13 grudnia 2021 r. na posiedzeniu 
niejawnym przedmiotowego pisma – „ZAWIADOMIENIE” (Sygn. akt II K 480/21) z dn. 31 
sierpnia 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)

POSTANOWIŁ

A. Anulować przedmiotowe „ZAWIADOMIENIE” (Sygn. akt II K 480/21) z dn. 31 sierpnia 
2021 r., jako nieważne z mocy prawa - niewywołujące żadnych skutków prawnych, bo 
wydane przez osoby nieuprawnione – nielegalnie powołane do sprawowania urzędu przez 
inne osoby nieuprawnione.

B. Żądać zwrotu w terminie 7 dni przekazem pocztowym na adres Zwierzchnika Władzy, 
wpłaconej zaliczki w kwocie 300zł (trzysta zł) do nieleganie funkcjonującego Sądu 
Rejonowego w Olkuszu.

C. Po raz kolejny nakazać wszystkim przedstawicielom NFSRO 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. Kategorycznie nakazać NFSRO (w związku z treścią art. 6 k.p.a. i art. 7 Konstytucji) 
wskazanie podstawy prawnej i faktycznej nie stosowania się do Postanowień Zwierzchnika 
Władzy w RP z dn. 15. 11. 2021r. (https://www.zawodowy-polak.pl/GP-
NFSRwO_Wyrok_15.11.2021.pdf),   z dn. 11. 10. 2021r. (https://www.zawodowy-polak.pl/GP-
postanowienie_zaliczka_NFSRwO_11.10.2021.pdf),  z dn. 02. 11. 2021r. 
(https://www.zawodowy-polak.pl/GP-NFSR_Olkusz_02.11.2021.pdf) i inne. 
nieuprawnionego odwoływania się do przepisów prawa (np. art.75 § 2 k.p.k.) 
przysługującego wyłącznie organom legalnym oraz kontynuowania nielegalnego 
funkcjonowania (wysyłanie kolejnych pism), pomimo że:

D.1. Nie podważył on prawomocnego, ostatecznego i obowiązującego charakteru w/w 
Postanowień Zwierzchnika Władzy w RP sprawującego ją w sposób bezpośredni 
zgodnie z polską racją stanu i polskim interesem narodowym na podstawie prawa 
naturalnego i Konstytucji (art.4).
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D.2. Łamiąc przepisy art. 4 i art. 13 (Dz.U.2020.0.2176 t. j.) a co za tym idzie również art.
6 k.p.a. i art. 7 Konstytucji RP w dalszym ciągu nie dostarczył on suwerenowi 
żadnych (!) informacji/dowodów w sprawie legalności uprawnień swoich 
przedstawicieli – niepodważalnie udokumentowanych mandatów społecznych 
(wymaganych prawem – art. 4.2 Konstytucji, art. 3 DZW, ….) tych Prezydentów RP,
którzy ich powoływali, do czego wielokrotnie i od dawna wzywany był na podstawie
przepisów Ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z treścią art. 4.1 i 
4.2 Konstytucji RP.

E. Oskarżyć przed zakonspirowanymi Trybunałami Narodu Polskiego (organami Zwierzchnika
Władzy w RP) wszystkich przedstawicieli NFSRO oraz wszystkich innych nielegalnie 
funkcjonujących organów/urzędów/instytucji, … w RP:

E.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.

E.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, ….

E.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.

E.4.  Na podstawie prawa naturalnego oraz art. 8 DZW o zdradę stanu – kamuflowane 
działanie na szkodę państwa i Narodu Polskiego.

F. 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.
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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 ustawowych 
terminów i grożącej im odpowiedzialności karnej za nie udostępnienie informacji 
publicznej.

Nie wykazały, więc one (w tym NFSRO), że posiadają zgodnie z obowiązującym prawem 
legalne uprawnienia do sprawowania urzędu na zajmowanych stanowiskach..

4. Pomimo upływu ustawowego terminu NFSRO (podobnie jak inne organa) nie udzielił w 
tych kwestiach żadnych (nie tylko merytorycznych) odpowiedzi. Przede wszystkim nie 
przedstawił 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, ….

W/w fakty dowodzą, że „Sąd Rejonowy w Olkuszu” nie jest legalnie funkcjonującym sądem
w rozumieniu art. 179 Konstytucji oraz art. 55 § 1, art. 106 (i), i art. 150 Prawa o ustroju 
sądów powszechnych, bo nie jest reprezentowany przez sędziów, asesorów i referendarzy 
sądowych powołanych zgodnie z ich treścią przez osoby uprawnione – posiadające 
wymagane prawem i wolą suwerena mandaty społeczne.

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 NFSRO) pełnią funkcje osoby 
nieuprawnione w wyniku cyklicznie przeprowadzanych zamachów stanu – fałszerstw dla 
kamuflażu zwanych wyborami powszechnymi.

Skoro wszystkie organa w państwie działają nielegalnie, bo 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), ….
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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. Wszystkie decyzje, wyroki, nakazy, postanowienia, zarządzenia, wezwania, pouczenia, 
rygory, orzeczenia, działania, … nielegalnie funkcjonujących organów, urzędów i instytucji 
– reprezentowanych przez osoby nieuprawnione, więc i NFSRO 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., 
….

7. Działania NFSRO reprezentowanego 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 (http://www.tcichocki.pl/Dekret%20Zwierzchnika
%20W%C5%82adzy%20w%20RP%201-2018%202018.10.25.pdf)  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, art. 6 k.p.a., ….

8. Działania NFSRO są nieważne z mocy prawa - art. 156 § 1 (6) k.p.a., bo wywołują czyny 
zagrożone karą:

a. Przedstawiciele NFSRO 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 NFSRO 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 NFSRO 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.

d. Przedstawiciele NFSRWM 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, ….

9. Niniejsze Postanowienie – decyzja wydana w imieniu Zwierzchnika Władzy w 
Rzeczypospolitej Polskiej jest prawomocne, ostateczne i obowiązujące.

POUCZENIE

1. Podstawą do skutecznego podważenia prawomocności, ostatecznego i obowiązującego 
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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 NFSRO 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 (w tym NFSRO) 
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.

Zwierzchnik Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej

grzegorz. z rodu piszczek.© 

Do wiadomości:
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- Zwierzchnik Władzy Rzeczypospolitej Polskiej;
- Tadeusz Cichocki tcichocki@tcichocki.pl  Tel./fax: (22) 756-16-41
- Urząd Skarbowy w Olkuszu – us.olkusz@mf.gov.pl 
- NIK - nik@nik.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
- Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie - kontakt@krakow-podgorze.sr.gov.pl
- Sąd Okręgowy w Krakowie - informacja@krakow.so.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
- Naczelny Sąd Administracyjny – informacje@nsa.gov.pl prezesnsa@nsa.gov.pl izbafin@nsa.gov.pl
 izbaadm@nsa.gov.pl  borzecznictwa@nsa.gov.pl wpe@nsa.gov.pl wag@nsa.gov.pl
- Ambasada Islamskiego Państwa warsaw@afghanembassy.com.pl
- Ambasada Republiki Albanii alb@atos.warman.com.pl
- Ambasada Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej warsaw@algerianembassy.pl consular@algerianembassy.pl
- Ambasada Republiki Angoli embaixada@emb-angola.pl
- Ambasada Królestwa Arabii Saudyjskiej plemb@mofa.gov.sa
- Ambasada Republiki Argentyny epolo@mrecic.gov.ar
- Ambasada Australii ambasada.australia@dfat.gov.au
- Ambasada Republiki Austrii warschau-ob@bmeia.gv.at
- Ambasada Ludowej Republiki Bangladeszu mission.warsaw@mofa.gov.bd
- Ambasada Republiki Białorusi poland@mfa.gov.by
- Ambasada Federacyjnej Republiki Brazylii brasil@brasil.org.pl
- Ambasada Republiki Bułgarii embassy.warsaw@mfa.bg
- Ambasada Republiki Chile echile.polonia@minrel.gov.cl
- Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej consular@chinaembassy.org.pl
- Ambasada Republiki Chorwacji croemb.warszawa@mvep.hr
- Konsulat Republiki Cypryjskiej embassyofcyprus@neostrada.pl
- Ambasada Czarnogóry poland@mfa.gov.me
- Ambasada Republiki Czeskiej warsaw@embassy.mzv.cz
- Ambasada Królestwa Danii wawamb@um.dk
- Ambasada Republiki Estońskiej embassy@estemb.pl
- Ambasada Republiki Filipin pe.warsaw@gmail.com
- Ambasada Republiki Finlandii sanomat.var@formin.fi
- Ambasada Republiki Grecji gremb.war@mfa.gr
- Ambasada Republiki Indii julie@indembwarsaw.in
- Ambasada Republiki Indonezji info@indonesianembassy.pl 
- Ambasada Republiki Iraku iraqembassy@ambasadairaku.pl 
- Ambasada Islamskiej Republiki Iranu   iranemb@iranemb.warsaw.pl
- Ambasada Irlandii warsawembassy@dfa.ie
- Ambasada Państwa Katar warsaw@mofa.gov.qa
- Ambasada Republiki Kazachstanu kazdipmis@hot.pl
- Ambasada Republiki Libańskiej embassy@lebanon.com.pl
- Ambasada Państwa Libia libyanembassy2012@gmail.com
- Ambasada Republiki Litewskiej amb.pl@urm.lt
- Ambasada Republiki Łotewskiej embassy.poland@mfa.gov.lv
- Ambasada Republiki Macedonii warsaw@mfa.gov.mk
- Ambasada Malezji mwwarsaw@kln.gov.my
- Ambasada Republiki Malty maltaembassy.warsaw@gov.mt
- Ambasada Królestwa Marokańskiego ambasadakrolestwamaroka@neostrada.pl
- Ambasada Meksykańskich Stanów Zjednoczonych embamex@embamex.pl
- Ambasada Mongolii mongemb@ambasadamongolii.pl
- Ambasada Republiki Federalnej Niemiec warszawa@wars.diplo.de
- Ambasada Królestwa Niderlandów war@minbuza.nl
- Ambasada Nowej Zelandii nzwsw@nzembassy.pl
- Ambasada Królestwa Norwegii emb.warsaw@mfa.no
- Ambasada Islamskiej Republiki Pakistanu parepwarsaw@gmail.pl
- Ambasada Palestyny info@palestine.pl
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- Ambasada Republiki Panamy embapanama@gmail.com
- Ambasada Republiki Peru embperpl@atomnet.pl
- Ambasada Republiki Portugalskiej varsovia@mne.pt
- Ambasada Rumunii office@roembassypl.org
- Ambasada Federacji Rosyjskiej rusembpol@mid.ru
- Ambasada Republiki Serbii embassy.warsaw@mfa.rs
- Ambasada Republiki Południowej Afryki warsaw.political@dirco.gov.za
- Ambasada Rumunii office@roembassypl.org
- Ambasada Republiki Słowackiej emb.warsaw@mzv.sk
- Ambasada Republiki Słowenii sloembassy.warsaw@gov.si
- Ambasada Syryjskiej Republiki Arabskiej embsyria@palmyra.neostrada.pl
- Ambasada Królestwa Tajlandii thaiemb@thaiemb.internetdsl.pl
- Ambasada Republiki Tunezyjskiej at.varsovie@ambtun.pl
- Ambasada Republiki Turcji embassy.warsaw@mfa.gov.tr
- Ambasada Ukrainy emb_pl@mfa.gov.ua
- Ambasada Wschodniej Republiki Urugwaju urupol@urupol.ikp.pl
- Ambasada Boliwariańskiej Republiki Wenezueli embajada@venez.pl
- Ambasada Republiki Węgierskiej mission.vao@mfa.gov.hu
- 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 Republiki Włoskiej ambasciata.varsavia@esteri.it
- Urząd Ochrony Danych Osobowych kancelaria@uodo.gov.pl
- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uokik@uokik.gov.pl
- Stały Sąd Polubowny w Krakowie sekretariat@krakwo.wiih.gov.pl
- Ruch Narodowy biuro@ruchnarodowy.net
- Obóz Narodowo-Radykalny – tomaszkalinowski@onr.com.pl; rekrutacja@onr.com.pl; zagranica@onr.com.pl
- Rzecznik Praw Obywatelskich biurorzecznika@brpo.gov.pl ; inspektorochronydanych@brpo.gov.pl
- Urząd Ochrony Danych Osobowych kancelaria@uodo.gov.pl
- Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uokik@uokik.gov.pl
- Stały Sąd Polubowny w Krakowie sekretariat@krakwo.wiih.gov.pl
- Ruch Narodowy biuro@ruchnarodowy.net
- Obóz Narodowo-Radykalny - tomaszkalinowski@onr.com.pl rekrutacja@onr.com.pl zagranica@onr.com.pl
-  Stowarzyszenie  Sędziów  Polskich  –  to.marczynski@gmail.com ; biuro@iustitia.pl ; iudex001@gmail.com; 
 oddzial.gdansk@iustitia.pl ; oddzial.slupsk@iustitia.pl  ; oddzial.szczecin@iustitia.pl  ; oddzial.zielonagora@iustitia.pl
; pjurewicz3@gmail.com ;oddzial.wroc 
 law@iustitia.pl ; oddzial.swidnica@iustitia.pl ; oddzial.opole@iustitia.pl ; oddzial.katowice@iustitia.pl  ; 
oddzial.krakow@iustitia.pl ;  oddzial.nowysacz@iust
-  itia.pl ; oddzial.tarnow@iustitia.pl ; oddzial.rzeszow@iustitia.pl ; oddzial.przemysl@iustitia.pl  ; 
oddzial.lublin@iustitia.pl ; oddzial.bialystok@iustitia.pl  ;oddz 
 ial.suwalki@iustitia.pl ; oddzial.olsztyn@iustitia.pl  ; oddzial.elblag@iustitia.pl ; oddzial.torun@iustitia.pl  ; 
oddzial.bydgoszcz@iustitia.pl ;oddzial.poznan@i 
 ustitia.pl ; oddzial.kalisz@iustitia.pl  ; oddzial.lodz@iustitia.pl ; oddzial.piotrkow@iustitia.pl ; 
oddzial.kielce@iustitia.pl  ; oddzial.tarnobrzeg@iustitia.pl ;oddzi 
 al.radom@iustitia.pl ; oddzial.lomza@iustitia.pl  ; oddzial.plock@iustitia.pl ;oddzial.ostroleka@iustitia.pl
- Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie - office@odihr.pl
- Główny Inspektorat Transportu Drogowego - canard@gitd.gov.pl info@gitd.gov.pl
- Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu - info@duw.pl wojsekr@duw.pl dg@duw.pl bz@duw.pl nk@duw.pl 
in@duw.pl a.malinowska@duw.pl bw@duw.pl k.sadowski@duw.pl d.mrozek@duw.pl ps@duw.pl
- Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy - pok@bydgoszcz.uw.gov.pl rzecznik@bydgoszcz.uw.gov.pl
- Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie - sekretariat@lublin.uw.gov.pl poczta@lublin.uw.gov.pl
- Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim - urzad.wojewodzki@lubuskie.uw.gov.pl
- Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi - kancelaria@lodz.uw.gov.pl
- Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie - urzad@malopolska.uw.gov.pl
- Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu - bok@opole.uw.gov.pl
- Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie - kancelaria@rzeszow.uw.gov.pl
- Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku - bok@bialystok.uw.gov.pl
- Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - bok@katowice.uw.gov.pl; wojewoda@katowice.uw.gov.pl
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- Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach - bok09@kielce.uw.gov.pl
- Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie - info@uw.olsztyn.pl
- Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu - wuw@poznan.uw.gov.pl
- Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie - zuw@szczecin.uw.gov.pl
- Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego - umwd@dolnyslask.pl
- Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego - punkt.informacyjny@kujawsko-pomorskie.pl
- Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego - info@lubelskie.pl
- Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego - kancelaria.ogolna@lubuskie.pl
- Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - info@lodzkie.pl
- Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - urzad@umwm.malopolska.pl
- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - umwo@opolskie.pl
- Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego - urzad@podkarpackie.pl
- Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - kancelaria@wrotapodlasia.pl
- Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego - kancelaria@slaskie.pl
- Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego - kancelaria@sejmik.kielce.pl
- Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego - dum@warmia.mazury.pl
- Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - kancelaria@umww.pl
- Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - bip@wzp.pl
- Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze - sekretariat.kmp_zgora@go.policja.gov.pl
- Helsińska Fundacja Praw Człowieka - hfhr@hfhr.pl
- Urząd Miasta i Gminy Wolbrom - burmistrz@umigwolbrom.pl;  info@umigwolbrom.pl; 
- Biuro Rady Miejskiej w Wolbromiu - mjarecka@umigwolbrom.pl 
- Prokuratura Rejonowa w Olkuszu - pr.olkusz@krakow.po.gov.pl
- Powiatowa Stacja Sanitarno-epidemiologiczna w Olkuszu - psse.olkusz@pis.gov.pl; olkusz@psse.malopolska.pl
- Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu – poczta@umig.olkusz.pl; j.cieslik@umig.olkusz.pl 
- Komisariat Policji w Wolbromiu – Marcin.Dzieciol@olkusz.policja.gov.pl; kp-wolbrom@olkusz.policja.gov.pl
- Komenda Powiatowa Policji w Olkuszu – komendant@olkusz.policja.gov.pl; 

sekretariat.komendanta@olkusz.policja.gov.pl
- Sąd Rejonowy w Olkuszu – administracja@olkusz.sr.gov.pl;  boi@olkusz.sr.gov.pl; kuratorzy@olkusz.sr.gov.pl 
- Komisariat Policji w Bukownie - Slawomir.Patela@olkusz.policja.gov.pl 

- I inni (instytucje ,organizacje, media)
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