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WYROK W IMIENIU ZWIERZCHNIKA WŁADZY W
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dot.: Nieważnych nieobowiązujących bez corpus delicti „wyroków” syg. akt II K 1413/19 ; II K 1595/19 i
innych – „zaocznie orzeczonych kar” przez NFSR Piaseczno tj. naruszania praw, wolności i godności
Człowieka przez osoby do tego nieuprawnione.
Działając w żywotnym interesie Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu suwerena – Narodu Polskiego i swoim
ostatecznego decydenta w sprawach państwa – zwierzchnika władzy ustawodawczej, wykonawczej i
sądowniczej na podstawie prawa naturalnego, 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) a także ze
względu na wieloletnie, nielegalne funkcjonowanie wszystkich organów w państwie wynikające z cyklicznie
przeprowadzanych przestępstw/fałszerstw - zamachów stanu dla kamuflażu zwanych wyborami powszechnymi
- brak niepodważalnie udokumentowanych mandatów społecznych wszystkich, rzekomych przedstawicieli
narodu w organach władzy/administracji publicznej, oraz w ramach obrony koniecznej, specjalnej wizytacji,
doskonalenia prawa, i dbałości o dobro...
Zwierzchnik Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej w składzie ~ Krzysztof. z rodu Chudek ~ żywy
przedstawiciel rdzennych ludzi ~ Narodu Polskiego po rozpoznaniu w dniu 15 września 2020 r. na posiedzeniu
niejawnym w przedmiocie nielegalnie funkcjonującego NFSR w Piasecznie. Na podstawie Prawa naturalnego,
PPWB,
art.
1,
art.
3
Dekretu
Zwierzchnika
Władzy
w
RP
(dalej
–
DZW;
http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf , oraz treści DZW12018
http://www.tcichocki.pl/Dekret%20Zwierzchnika%20W%C5%82adzy%20w%20RP%2012018%202018.10.25.pdf ) i DZW1-2020 ( http://www.tcichocki.pl/DZW%201-2020%202020.05.29.pdf )
UZNAJĘ
A. Przedmiotowe tzw. „wyroki” (syg. akt II K 1413/19 ; II K 1595/19 i inne), z powodu braku corpus delicti
wydane przez nieuprawnionych sędziów za zgodą i wiedzą n.p.o. prezesa Radosława Lenarczyk - SĄD
REJONOWY w Piasecznie oraz wszystkie jego decyzje/postanowienia, zarządzenia, wezwania, pouczenia,
rygory, regulaminy deprawujące Prawo Naturalne, międzynarodowe rezolucje, traktaty, deklaracje i dekrety…
uznaję za nieważne, niewywołujące żadnych skutków prawnych i nieobowiązujące żywych Ludzi.
B. Winnych napadu na wolność, godność, owoce pracy i prawa człowieka uznać wszystkich biorących udział:
funkcjonariuszy, prezesa, urzędników sądowych i ich pomocników których postanawiam ukarać łączną, równo
podzieloną na wszystkich kwotą 161000000€ (sto sześćdziesiąt jeden milionów euro) wypłacone w terminie 30
dni oraz ich działania uznać jako zbrodnię wojenną na okupowanych terenach Ojczyzny.
C. Zakazać NFSR i POLICJI w Piasecznie (pod rygorem odpowiedzialności karnej przed suwerenem lub w
przypadku przeprowadzenia w państwie właściwych reform przez osoby uprawnione (!) – przed legalnymi
sądami) niezwłoczne zaprzestanie procederu nielegalnego funkcjonowania – działania na szkodę rdzennych
Polaków, moją i Ojczyzny Polski oraz odpowiedzialnością za w/w obciążyć n.p.o. SSR Grzegorza Romaniuka.
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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, PPWB, DZW 1-2018 i DZW 1-2020 do chwili
obecnej nie podważono, co oznacza, że wywołują one skutki prawne.

2.
Nigdy nie wykazano suwerenowi legalności uprawnień, pełnomocnictw, ważnych legitymacji
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 NFSR), że ich przedstawiciele posiadają zgodnie z treścią art. 4.2 Konstytucji i
art. 3 DZW niepodważalnie udokumentowane mandaty społeczne lub powołani zostali przez takie - uprawnione
osoby.
NFSR był wielokrotnie i do chwili obecnej bezskutecznie wzywany do wykazania suwerenowi legalności
uprawnień jego przedstawicieli, jakie rzekomo posiadają. (Więcej informacji na temat nielegalnego
funkcjonowania wszystkich organów w państwie znajduje się na: http://www.tcichocki.pl/pobierz.htm i
https://www.zawodowy-polak.pl/index.php?title=Wa%C5%BCne_pisma_kt%C3%B3re_pomog
%C4%85_Wam_si%C4%99_obroni%C4%87)
Należało również udzielić odpowiedzi na moje pisma i wezwania – dowody:
• https://www.zawodowy-polak.pl/KC-SR_Piaseczno_13.04.2019.pdf
• https://www.zawodowy-polak.pl/KC-PR-Piaseczno-22.05.2018.pdf
• https://www.zawodowy-polak.pl/KC-KGP_RPO_MSWiA-21.05.2018.pdf
• https://www.zawodowy-polak.pl/KC-SR-Piaseczno-10.05.2018.pdf
• https://www.zawodowy-polak.pl/KC-SR-Piaseczno-26.04.2018.pdf
•

skutecznie dostarczać mi korespondencję zgodnie z treścią „wyroku syg.akt 640/16”- czyli na bruk...

•

upublicznić swoje właściwości i uprawnienia.

4.
Pomimo upływu wyznaczanych terminów NFSR (podobnie jak inne organa) nie udzielił w tych
kwestiach żadnych (nie tylko merytorycznych) odpowiedzi. Przede wszystkim nie przedstawił wymaganych
www.zawodowy-polak.pl Strona 2 z 8

prawem (art. 4.2 Konstytucji i art. 3 DZW) niepodważalnie udokumentowanych mandatów społecznych
rzekomych przedstawicieli narodu w organach wybieralnych, którzy m.in. powoływali jego przedstawicieli,
ustanawiali/wydawali przepisy prawa, ….
Fakt ten dowodzi, że SR nie jest legalnie funkcjonującym sądem w rozumieniu art. 179 Konstytucji, art. 55 § 1
i art. 106 (i) Prawa o ustroju sądów powszechnych, bo reprezentowany jest nie przez sędziów i asesorów
sądowych powołanych zgodnie z ich treścią oraz art. 4.2 Konstytucji i art. 3 DZW przez faktycznych
przedstawicieli narodu na urząd Prezydenta RP, lecz przez osoby nieuprawnione – nieposiadające
niepodważalnie udokumentowanych mandatów społecznych.
Skoro SR nie reprezentują sędziowie i asesorzy, lecz osoby pełniące ich funkcje w sposób nieuprawniony to
działa on nielegalnie i nie może być mowy o niezawisłości, niezależności i bezstronności jego przedstawicieli
(art. 178.1 Konstytucji) oraz zagwarantowaniu konstytucyjnego prawa (art. 45.1) do sprawiedliwego
rozpatrywania spraw. Przepisy prawa o postępowaniu przed sądami powszechnymi odnoszą się wyłącznie do
legalnie funkcjonujących sądów – reprezentowanych przez osoby uprawnione – powołane przez faktycznych
przedstawicieli narodu, co oznacza, że nie dotyczą NFSR. NFSR nie jest, więc uprawniony do prowadzenia
jakichkolwiek postępowań, wydawania nakazów, postanowień, zarządzeń, pouczania, …. Jego działania są
nieważne z mocy prawa oraz sprzeczne z polską racją stanu i polskim interesem narodowym.

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

6.
Wszystkie decyzje/nakazy, postanowienia, zarządzenia, wezwania, pouczenia, rygory, … nielegalnie
funkcjonujących organów, urzędów i instytucji – reprezentowanych przez osoby nieuprawnione, więc i NFSR
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.w., ….

7.
Działania NFSR reprezentowanego przez osoby nieuprawnione, bo powołane przez inne osoby
nieuprawnione – nieposiadające niepodważalnie udokumentowanych mandatów społecznych wymaganych
prawem (art. 4.2 Konstytucji, art. 3 DZW, …) 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 a także art 10 Deklaracji praw Człowieka, 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, …. oraz:
IV Konwencja Genewska zabrania: ( http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/inne/1949-4.html )
•

Zmuszania, bądź nakłaniania ludności cywilnej do służby wojskowej w siłach zbrojnych przeciwnika,

•

przymusowego przesiedlania ludności cywilnej z terytoriów okupowanych, - wyrzucania na bruk,

•

deportacji lub przesiedlania własnej ludności cywilnej na terytorium okupowane,

•

rabunku i brania zakładników – uwięzienia w zakładach karnych (czytaj obozach koncentracyjnych).

•

skazywanie i wykonywanie egzekucji bez uprzedniego wyroku wydanego przez sąd należycie
ukonstytuowany i dający gwarancje procesowe, uznane za niezbędne przez narody cywilizowane.

8.

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

Przedstawiciele NFSR wbrew ciążącemu na nich obowiązkowi (art. 4.1 Ustawy o dostępie do
informacji publicznej) nie udostępniając suwerenowi informacji (dowodów) w sprawie legalności
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posiadanych rzekomo uprawnień podlegają grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia
wolności do roku - art. 23 w/w ustawy.
•

Przedstawiciele NFSR działając w sposób nieuprawniony, jako funkcjonariusze publiczni na szkodę
interesu publicznego i prywatnego, podlegają karze pozbawienia wolności do lat 3 - art. 231 § 1. k.k.

•

Przedstawiciele NFSR 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.

•

Przedstawiciele NFSR 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, ….

W związku z powyższym należy stwierdzić milczącą zgodę, ~ powstanie kontraktu, ~ domniemanej zgody ze
strony NFSR i Policji w Piasecznie na podstawie DEKLARACJI zawartej w Postanowieniu Zwierzchnika
Władzy z dnia 6.12.2019r. (https://www.zawodowy-polak.pl/KC-SR_Piaseczno_6.12.2019.pd ) i oświadczenia
z dnia 25.04.2018r. (https://www.zawodowy-polak.pl/KC-Oswiadczenie-25.04.2018.pdf) oraz wyroku
Zwierzchnika władzy (https://www.zawodowy-polak.pl/KC-SR_Piaseczno_13.01.2020.pdf) i innych, które
zostały mu dostarczone do wiadomości oraz są publiczne, ogłoszone i znane.
Za świadome, uporczywe i celowe łamanie praw Człowieka – znęcanie się psychiczne i fizyczne przez osoby
bez uprawnień, szkoleń ze znajomości tych praw, wytwarzanie fałszywych dokumentów, wniosków w których
brak jest prawdy, dowodów, poszkodowanych ludzi (corpus delicti) i podżeganie do kolaboracji z oszustami
należało uznać jak w sentencji. Ukarać karą finansową wszystkich winnych w szczególności nielegalnie
pełniących obowiązki prezesa Radosława Lenarczyk, wiceprezesa Joannę Półrolnik, n.p.o. SSR Agatę Misiuk i
innych osób biorących w czynny udział w zbrodni niszczącej moje prawa, osobiste życie i zdrowie.
Zbrodnia -„Wyrok II K 640/16” w której uzasadnieniu kłamstwa „świadków” przerobiono na dokumenty,
następnie nazywane dowodami, uznanymi przez uzurpatora Agatę Misiuk która nie popełniając żadnego
wysiłku potwierdzenia zeznań w rzeczywistości dała wiarę kłamstwom, czym zniszczyła moje życie a kolejni
uzurpatorzy niszczą je do dnia dzisiejszego. Wynikiem zaniedbań są kolejne nieważne i nieobowiązujące
„wyroki” wydawane przez NFSR w Piasecznie, wysyłane na adresy gdzie nie przebywam pomijając
wielokrotnie informacje o sposobie ich skutecznego dostarczenia o czym informowałem w moich pismach.
Winne pozaprawnych działań, w/w osoby łamiące obowiązujące, legalne Prawo wydane przez Zwierzchnika
Władzy (art. 1, DZW), nękanie, znęcanie się, przetwarzanie danych osobowych, subrogację, rebranding,
ignorowanie woli Zwierzchnika Władzy i Praw Człowieka, tworzenie kolejnej fałszywej dokumentacji (2D) w
celu wydobycia okupu, nieodpłatnej pracy, upokorzenia, ograniczenia wolności i zastraszenia, wynikiem czego
deprawowane są międzynarodowe rezolucje, traktaty i deklaracje... Oraz za:
•

Utrwalanie i stosowanie szkodliwego suwerenowi prawa uchwalonego przez osoby trzecie – oszustów.

•

Pozaprawne uzurpowanie praw do terenu, zarządzanie nim i pobieranie opłat/mandatów/kar... itd.

•

Uzurpowanie sobie praw do owoców pracy każdego Człowieka – okradanie Ludzi.

•

Podżeganie że Człowiek jest bezmyślną osobą fizyczną - (Gojem) na służbie bez tantiem i honorariów.

•

Zwodzenie ludzi, brak słownika do pojęć zawartych w pismach ~ psia łacina w tekście i podstęp.

•

Groźby, zastraszenia i wymuszenia, wymyślanie fałszywych oraz zatajanie prawdziwych informacji.

•

Całkowite ignorowanie oświadczeń i dostarczonych informacji dotyczących sposobu komunikacji.

•

Podżeganie do kolaboracji z nielegalnymi organami kamuflowanego okupanta – wrogiem Ojczyzny.

•

Sąd kapturowy bez udziału stron, dowodów i gwarancji skutecznej obrony ~ brak właściwości.
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9.
Wyrok Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej jest jawny, podpisany, prawomocny tzn. zgodny z prawdą, prawem, ostateczny i obowiązujący (w związku z treścią art. 4.1 i 4.2 Konstytucji RP
oraz PPWB). Podstawą do skutecznego podważenia jego prawomocności i ostatecznego charakteru (nie mylić
ze skargą/zażaleniem, bo te składa się wyłącznie przed legalnie funkcjonującymi organami) mogą być
wyłącznie:
•

Narodowe udokumentowane referendum w którym zwierzchnik władzy w RP wyrazi sprzeciw, i/lub

•

Niepodważalne wykazanie suwerenowi legalności uprawnień wszystkich organów w państwie w
szczególności przedstawicieli NFSR w Piasecznie oraz legalności kodeksów, rozporządzeń, ustaw na
które się powołują, i/lub

•

Niepodważalne wykazanie suwerenowi sprzeczności jego treści z polską racją stanu i polskim interesem
narodowym rdzennej ludności.
WAŻNE UWAGI

--- Nie istnieje obowiązek prawny respektowania nielegalnego prawa sprzecznego z interesem narodowym
Polaków oraz wszelkiego rodzaju decyzji nielegalnych organów.
--- Wszelkie immunitety przewidziane prawem nie dotyczą osób funkcjonujących w sposób nieuprawniony.
--- Wyroki zakonspirowanych Trybunałów Narodu Polskiego - organów Zwierzchnika Władzy w
Rzeczypospolitej Polskiej nie są ograniczone przepisami prawa ustanowionego przez nielegalnie funkcjonujące
organa państwa.
--- 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.
--- 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
decyzji, sprzecznych z polską racją stanu i polskim interesem narodowym zmusza Zwierzchnika Władzy w RP
do podjęcia obrony koniecznej - wymierzania kar i wykonywania wyroków!
--- 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 działania na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej.

Wyrok dostępny publicznie: https://www.zawodowy-polak.pl/KC-SR_Piaseczno18.09.2020.pdf
Załączniki:
Deklaracja Praw Człowieka: https://www.zawodowy-polak.pl/Powszechna_Deklaracja_Praw_Czlowieka.pdf
Pełnomocnictwo: https://www.zawodowy-polak.pl/KC-Pelnomocnictwo_15.09.2020.pdf

DEKLARACJA
Jam jest Człowiek rozumny, prawy, sprawiedliwy i odpowiedzialny - administrator danych osobowych,
dobrym obdarowany imieniem Krzysztof przez mamusię i tatusia z rodu Chudek, informuję że:
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•

Wykorzystanie danych osobowych przez firmy, instytucje i osoby fizyczne wymaga pisemnej zgody
kreatorów i właściciela.

•

Kara za wykorzystanie danych osobowych bez wykazanej zgody lub uprawnień wynosi 1500000 € za
jednorazowe kopiowanie i przetwarzanie.

•

Kara za podstępne wydobycie podpisu 5000000 €.

•

Kara za dzień pozbawienia mnie wolności wynosi 8000000 €.

•

Kara za ignorowanie woli zwierzchnika władzy oraz łamanie praw człowieka wynosi 10000000 €.

Jestem w wieku większości i przy zdrowych zmysłach, tekst powyższy i w linkach przeczytałem oraz
poświadczam że jest zgodny z prawdą i moją wiedzą na obecną chwilę... co sygnuję własnoręcznym
podpisem.

Stojąc w prawdzie i sprawiedliwości:
© Krzysztof. z rodu Chudek

PS.: Upraszam Rodaków o przesłanie do n.f. instytucji w ramach obrony koniecznej, i/lub jako poparcie
i akceptacja treści, oraz informowanie o w/w Wyroku wszystkich Zwierzchników Władzy – Suwerena z
powodu charakteru jawności: (art. 19, Powszechnej Deklaracji Praw człowieka i art. 54, Konstytucji RP oraz
DZW 1 - 2020. https://www.zawodowy-polak.pl/DZW_1-2020_2020.05.29.pdf )
Do wiadomości:
– Zwierzchnik Władzy Rzeczypospolitej Polskiej;
– Tadeusz Cichocki tcichocki@tcichocki.pl Tel./fax: (22) 756-16-41
- NFSR Łuków – biuro.podawcze@lukow.sr.gov.pl; karny@lukow.sr.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 ;
- Państwowa Komisja Wyborcza/Krajowe Biuro Wyborcze – biuro prasowe@pkw.gov.pl ; iodo@kbw.gov.pl ; slu-biuro@kbw.gov.pl;
slupsk@kbw.gov.pl; kos-elzbieta.radomska@kbw.gov.pl; szc-sekretariat@kbw.gov.pl; gow-dorota.jurczynska@kbw.gov.pl; zgastanislaw.blonkowski@kbw.gov.pl ; jga-agata.rycyk@kbw.gov.pl ; walbrzych@kbw.gov.pl ; opole@kbw.gov.pl ; bbi-dyr@kbw.gov.pl
; nowy.sacz@kbw.gov.pl ; kro-leszek.bak@kbw.gov.pl ; prz-zygmunt.leszczynski@kbw.gov.pl ; zam-anna.chrzan@kbw.gov.pl ; chedelegatura@kbw.gov.pl ; bpo-krzysztof.sadowski@kbw.gov.pl ; bia-marek.rybnik@kbw.gov.pl ; suwalki@kbw.gov.pl ; olsdyr@kbw.gov.pl ; elb-adam.okrucinski@kbw.gov.pl ; byd-wyb@kbw.gov.pl ; pila@kbw.gov.pl ; poznan@kbw.gov.pl ; pozkancelaria@kbw.gov.pl ; leszno@kbw.gov.pl ; legnica@kbw.gov.pl ; wroclaw@kbw.gov.pl ; katowice@kbw.gov.pl ; kradyr@kbw.gov.pl ; tar-dyr@kbw.gov.pl ; rze-roman.ryniewicz@poczta.kbw.gov.pl ; tag-dyr@kbw.gov.pl ; lubdaniel.drzazga@kbw.gov.pl ; sid-marcin.skolimowski@kbw.gov.pl ; lom-dyr@kbw.gov.pl ; cie-grazyna.kawecka@kbw.gov.pl ;
konin@kbw.gov.pl ; kal-dyr@kbw.gov.pl ; kbwczestochowa@kbw.gov.pl ; kie-dyr@kbw.gov.pl ; rad-dyr@kbw.gov.pl ; wardyr@kbw.gov.pl ; plo-del@pkw.gov.pl ; wlo-dyr@kbw.gov.pl ; kbw.lodz@pkw.gov.pl ; pio-biuro@kbw.gov.pl ; skibiuro@kbw.gov.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 ;
- 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-
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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@wysokie-maz.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; pomorskie@ruchnarodowy.net ;
bip@lodzka.policja.gov.pl; redakcja_bip@warminsko-mazurska.policja.gov.pl; sebastian.maj@opolska.policja.gov.pl;
admin@szczecin.kwp.gov.pl; m.bloch@wielkopolska.policja.gov.pl; msiczek@mazowiecka.policja.gov.pl;
bip@podkarpacka.policja.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; bip@mazovia.pl;
- Mazowiecki Urząd Wojewódzki - 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;
- Sejm RP – listy@sejm.gov.pl;
- Szef Kancelarii Senatu – secretary.general@senat.gov.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; kwiatkowski@piaseczno.eu;
temoszczuk@piaseczno.eu; pawlak@piaseczno.eu; inw@piaseczno.eu; adk@piaseczno.eu; energia@piaseczno.eu;
edg@piaseczno.eu; wso@piaseczno.eu; gcr@piaseczno.eu; go@piaseczno.eu; pedryc@piaseczno.eu; temoszczuk@piaseczno.eu;
marzecka@piaseczno.eu; europedirect-piaseczno@piaseczno.eu; kaczmarek@piaseczno.eu; usc@piaseczno.eu; it@piaseczno.eu;
pm@piaseczno.eu; rss@piaseczno.eu; sawicki@piaseczno.eu; wylezinski@piaseczno.eu; zukowska@piaseczno.eu;
strazmiejska@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;
- 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;
- 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 - 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.wroclaw@iustitia.pl; oddzial.swidnica@iustitia.pl; oddzial.opole@iustitia.pl;
oddzial.katowice@iustitia.pl; oddzial.krakow@iustitia.pl; oddzial.nowysacz@iustitia.pl; oddzial.tarnow@iustitia.pl;
oddzial.rzeszow@iustitia.pl; oddzial.przemysl@iustitia.pl; oddzial.lublin@iustitia.pl; oddzial.bialystok@iustitia.pl;
oddzial.suwalki@iustitia.pl; oddzial.olsztyn@iustitia.pl; oddzial.elblag@iustitia.pl; oddzial.torun@iustitia.pl;
oddzial.bydgoszcz@iustitia.pl; oddzial.poznan@iustitia.pl; oddzial.kalisz@iustitia.pl; oddzial.lodz@iustitia.pl;
oddzial.piotrkow@iustitia.pl; oddzial.kielce@iustitia.pl; oddzial.tarnobrzeg@iustitia.pl; oddzial.radom@iustitia.pl;
oddzial.lomza@iustitia.pl; oddzial.ostroleka@iustitia.pl; oddzial.plock@iustitia.pl;
- MSWiA - kancelaria.glowna@mswia.gov.pl; sekretariat.daipm@mswia.gov.pl; sekretariat.dap@mswia.gov.pl;
sekretariat.dbi@mswia.gov.pl; sekretariat.dpgifm@mswia.gov.pl; dkin.sekretariat@mswia.gov.pl; dks@mswia.gov.pl;
obywatelstwo@mswia.gov.pl; dolizk@mswia.gov.pl; dpp.koordynacja@mswia.gov.pl; dep.prawny@mswia.gov.pl;
sekretariat.dsm@mswia.gov.pl; sekretariat.dso@mswia.gov.pl; sekretariat.dt@mswia.gov.pl; sekretariat.dwrmnie@mswia.gov.pl;
dz@mswia.gov.pl; waii@mswia.gov.pl; baf.sekretariat@mswia.gov.pl; bksio.sekretariat@mswia.gov.pl;
biuroministra.BM@mswia.gov.pl;
- ABW – poczta@abw.gov.pl; rzecznik@abw.gov.pl;
- SOP – kancelaria@sop.gov.pl; rzecznik@sop.gov.pl;
- KGŻW - kgzw.sekretariat@ron.mil.pl; rzecznikzw@mon.gov.pl; cszwminsk@ron.mil.pl; kgzw.sekretariat@ron.mil.pl;
oszwwarszawa@ron.mil.pl; mozwwarszawa.sekretariat@ron.mil.pl; ozwelblag.rzecznik@ron.mil.pl; ozzwwarszawa@ron.mil.pl;
oszwminsk@ron.mil.pl;
- BBN – bbn@bbn.gov.pl; mskowron@bbn.gov.pl; rzecznik@bbn.gov.pl; jkwasniewska@bbn.gov.pl; iod@bbn.gov.pl;
- MON - comon.sekretariat@mon.gov.pl; zdzikot.sekretariat@mon.gov.pl; sek.skurkiewicz@mon.gov.pl;
lapinski.sekretariat@mon.gov.pl; podsekdspo@mon.gov.pl; dyrgenmon@mon.gov.pl; da@mon.gov.pl; sekretariatdb@mon.gov.pl;
di@mon.gov.pl; dk@mon.gov.pl; sekretariat.dks@mon.gov.pl; dkon@mon.gov.pl; doin@ron.mil.pl; dpbm@mon.gov.pl;
dpz@mon.gov.pl; dp.sekretariat@mon.gov.pl; dss@mon.gov.pl; dsipo@mon.gov.pl; dwsz.sekretariat@mon.gov.pl;
dwszdr.kierownictwo@mon.gov.pl; kontakt@mon.gov.l; buo@mon.gov.pl; dgmon.biuro@mon.gov.pl; bdsuot@ron.mil.pl;
biuroproobronne@mon.gov.pl; iod@mon.gov.pl; dwot.sekretariat@mon.gov.pl; dkws.sekretariat@mon.gov.pl; kplazuk@mon.gov.pl;
cdissz@wp.mil.pl; bip.wniosek@mon.gov.pl; i3to@mon.gov.pl; sekretariat.nck@mon.gov.pl;
- Kancelaria Prezydenta RP - listy@prezydent.pl;
- NIK - nik@nik.gov.pl;
- NFPR Warszawa-Mokotów - prokuratura.mokotow@warszawa.po.gov.pl;
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- Komenda Powiatowa Policji w Piasecznie - komendant.piaseczno@ksp.policja.gov.pl; dyzurny.kp-konstancin@ksp.policja.gov.pl;
dzielnicowy.konstancinjeziorna1@ksp.policja.gov.pl; dzielnicowy.konstancinjeziorna2@ksp.policja.gov.pl; dyzurny.kptarczyn@ksp.policja.gov.pl; dzielnicowy.konstancinjeziorna3@ksp.policja.gov.pl; dzielnicowy.tarczyn12@ksp.policja.gov.pl;
dzielnicowy.konstancinjeziorna4@ksp.policja.gov.pl; dzielnicowy.tarczyn13@ksp.policja.gov.pl;
dzielnicowy.gorakalwaria13@ksp.policja.gov.pl; dzielnicowy.gorakalwaria14@ksp.policja.gov.pl;
dzielnicowy.gorakalwaria15@ksp.policja.gov.pl; dzielnicowy.lesznowola16@ksp.policja.gov.pl;
dzielnicowy.lesznowola17@ksp.policja.gov.pl; dzielnicowy.lesznowola18@ksp.policja.gov.pl;
dzielnicowy.lesznowola19@ksp.policja.gov.pl; dzielnicowy.tarczyn14@ksp.policja.gov.pl; radoslaw.debski@ksp.policja.gov.pl;
dzielnicowy.prazmow1@ksp.policja.gov.pl; dzielnicowy.prazmow2@ksp.policja.gov.pl; dzielnicowy.prazmow3@ksp.policja.gov.pl;
dzielnicowy.zalesiegorne1@ksp.policja.gov.pl; dzielnicowy.zalesiegorne2@ksp.policja.gov.pl;
- Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Piasecznie Tadeusz RADECKI - piaseczno.radecki@komornik.pl;
- NFSR dla m. st. Warszawy - boi_czerniakowska@warszawa.sr.gov.pl;
- Anna SOBIERAJSKA Kancelaria Radcy Prawnego - asm@radcaprawnykoszalin.pl; sekretariat@raportsa.pl;
zadluzenie@raportsa.pl;
- NFSO w Sieradzu – prezes@sieradz.so.gov.pl; sekretariat@sieradz.so.gov.pl; administracja@sieradz.so.gov.pl;
boi@sieradz.so.gov.pl; - Sad Okręgowy w Radomiu - so.radom@radom.so.gov.pl; boi@radom.so.gov.pl;
- NFSO w Warszawie - sekretariatprezesa@warszawa.so.gov.pl; boi@warszawa.so.gov.pl; sekcja.prasowa@warszawa.so.gov.pl;
boi.plocka@warszawa.so.gov.pl;
- NFSR dla Warszawy – Woli w Warszawie - srwarwola@warszawa.so.gov.pl; boi@warszawa-wola.sr.gov.pl;
- NFSRdla Warszawy Pragi–Północ w Warszawie- sekretariat.prezesa@srpragapolnoc.pl; boi@srpragapolnoc.pl;
- Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie - warszawa.paleczny@komornik.pl;
- EOS & M Witoń Kancelaria Prawna Sp. K. - kontakt@eos-ksi.pl; sales@eos-ksi.pl;
- Inne- Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - sekretariatBM@mgm.gov.pl;
SekretariatMGrobarczyka@mgm.gov.pl; SekretariatGWitkowskiego@mgm.gov.pl; SekretariatAMoskwy@mgm.gov.pl;
SekretariatDG@mgm.gov.pl; SekretariatDEM@mgm.gov.pl; SekretariatDGM@mgm.gov.pl; SekretariatDGWiZS@mgm.gov.pl;
sekretariatDOK@mgm.gov.pl; SekretariatDNW@mgm.gov.pl; SekretariatDP@mgm.gov.pl; SekretariatDR@mgm.gov.pl;
SekretariatDWM@mgm.gov.pl;
- Ministerstwo Klimatu - info@klimat.gov.pl; Biuro.Ministra@klimat.gov.pl; Departament.Ekonomiczny@klimat.gov.pl;
Departament.Edukacji.i.Komunikacji@klimat.gov.pl; Departament.Funduszy.Ekologicznych@klimat.gov.pl; DGK@klimat.gov.pl;
Departament.Gospodarki.Odpadami@klimat.gov.pl; Departament.Lesnictwa@klimat.gov.pl;
Departament.Nadzoru.Geologicznego@klimat.gov.pl; Departament.Prawny@klimat.gov.pl;
Departament.Ochrony.Przyrody@klimat.gov.pl; Biuro.Dyrektora.Generalnego@klimat.gov.pl;
biuro.ds.prezydencji.konferencji.stron@klimat.gov.pl ; Gabinet.Polityczny.Ministra@klimat.gov.pl ;
Biuro.Kontroli.i.Audytu.Wewnetrznego@klimat.gov.pl ; Departament.Zarzadzania.Srodowiskiem@klimat.gov.pl ;
Departament.Ochrony.Powietrza.i.Klimatu@mos.gov.pl ; Biuro.Finansowe@klimat.gov.pl ;
Departament.Polityki.Surowcowej.i.Analiz@klimat.gov.pl ; dso@klimat.gov.pl ;
departament.zrownowazonego.rozwoju.i.wspolpracy.miedzynarodowej@klimat.gov.pl ;
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - prezes@wody.gov.pl ; media@wody.gov.pl ; sekretariat.pu@wody.gov.pl ;
sekretariat.pp@wody.gov.pl ; sekretariat.pe@wody.gov.pl ; sekretariat.pz@wody.gov.pl ; agnieszka.gielazynsasimowicz@wody.gov.pl ; lhofman@wody.gov.pl ; edyta.rynkiewicz@wody.gov.pl ; boguslaw.pinkiewicz@wody.gov.pl ;
magdalena.gala@wody.gov.pl ; jaroslaw.kowalczyk@wody.gov.pl ; beata.zola@wody.gov.pl ; Krzysztof.Gwizdak@wody.gov.pl ;
michal.kaczmarek@wody.gov.pl ; urszula.tomon@wody.gov.pl ; anna.tarka@wody.gov.pl ;
- Ministerstwo Aktywów Państwowych - media@map.gov.pl ; sekretariatCK@map.gov.pl ; Lukasz.Wroblewski@map.gov.pl ;
iodo@map.gov.pl ; map@map.gov.pl ; sekretariatdzk@map.gov.pl ; - Ambasada Republiki Argentyńskiej - epolo@mrecic.gov.ar ;
secretary.epolo@mrecic.gov.ar ; cultura.epolo@mrecic.gov.ar ; secons.epolo@mrecic.gov.ar ; secom.epolo@mrecic.gov.ar ;
- Ambasada Związku Australijskiego - ambasada.australia@dfat.gov.au ;
- Ambasada Republiki Białorusi - poland@mfa.gov.by ; poland.ckb@mfa.gov.by ;
- Ambasada Królestwa Belgii - warsaw@diplobel.fed.be ; consulate.warsaw@diplobel.fed.be ;
- Ambasada Republiki Czeskiej - warsaw@embassy.mzv.cz ; consulate_warsaw@mzv.cz ;
- Ambasada Republiki Francuskiej - presse@ambafrance-pl.org ; varsovie@dgtresor.gouv.fr ;
- Ambasada Gruzji - warsaw.emb@mfa.gov.ge ;
- Ambasada Republiki Federalnej Niemiec - warszawa@wars.diplo.de ;
- Ambasada Republiki Greckiej - gremb.war@mfa.gr ; grcon.war@mfa.gr ; gremb.war@mfa.gr ;
- Ambasada Węgier - mission.vao@mfa.gov.hu ; consulate.vao@mfa.gov.hu ;
- Ambasada Republiki Islandii - infoberlin@mfa.is ;
- Ambasada Islamskiej Republiki Iranu - iranemb@iranemb.warsaw.pl ;
- Ambasada Federacji Rosyjskiej - rusembpol@mid.ru ; warsaw@kdmid.ru ; brhrosji@poczta.onet.pl ;
- Ambasada Republiki Serbii - embassy.warsaw@mfa.rs ;
- Ambasada Republiki Słowackiej - emb.warsaw@mzv.sk ; cons.warsaw@mzv.sk ;
- Ambasada Republiki Słowenii - sloembassy.warsaw@gov.si ;
- Ambasada Syryjskiej Republiki Arabskiej - embsyria@palmyra.neostrada.pl ;
- Inne.
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