
~ Człowiek ~ Zwierzchnik władzy ~ Władza zwierzchnia ~ 

Beata. z roduKoźlik©. 
[8m3ul.Zakole -Koszalin /Polska/PL] 

KOD POCZTOWY-NIE NALEŻY DO ADRESU REZOLUCJA (A)Res56/830NZ2002 

do korespondencji mail:  beatazwierzchnikwladzy@protonmail.me      

Nota do pryncypała jest notą do agenta… a nota do agenta jest notą do pryncypałów.   
  

Koszalin, dn.13 lipca 2022r.

                                                                                        

                                                                                                Zbigniew Ziobro

                                                                                                     n.p.o. Minister Sprawiedliwości
                                                                                                  Al. Ujazdowskie 11

                                                                                                 00-950 Warszawa

                                                                                               tel. 22 52 12 888

                                                                                                  kontakt@ms.gov.pl 

                                                                              gen. Jacek Kitliński 

                                                                               n.p.o. Dyrektor  Generalny Służby Więziennej

                                                                                                          ul. Rakowiecka 37a 
                                                                                                            02-521 Warszawa 

                                                                                                              Sekretariat:

                                                                                                            tel.: 22 640 83 21

                                                                                         bdg@sw.gov.pl    

                                                                                                                        ppłk Marek Suwiński               

                                                                                  n.p.o Dyrektor Zakładu Karnego 
                                                                                   w Siedlcach

                                                                            UL.Piłsudskiego 47
                                                                                   08-110Siedlce 

                                                                                              zk_siedlce@sw.gov.pl 

Dot.: nielegalnego i bezprawnego przetrzymywania osadzonego mężczyzny Krzysztofa z rodu Chudek©
gwałcąc prawa ,wolność i godność żywego Człowieka . 

Działając w żywotnym interesie Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu suwerena sprawującego w sposób 

bezpośredni władzę zwierzchnią w RP – Narodu Polskiego –ostatecznego decydenta w sprawach 

państwa – zwierzchnika władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej jak również na podstawie 
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prawa naturalnego, art. 1 i 3 Dekretu Zwierzchnika Władzy w RP z dn .02.04.2015r (dalej DZW 

http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf ), Dekretu 

Prezydenta RP Władysława Raczkiewicza z 30 listopada1939r. O NIEWAŻNOŚCI AKTÓW PRAWNYCH

WŁADZ OKUPACYJNYCH https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=LDU19391021006 

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_NarodPolski.pdf  

ŻĄDANIE ZWIERZCHNIKA WŁADZY DO WYKAZANIA UPRAWNIEŃ ŻĄDANIE ZWIERZCHNIKA WŁADZY DO WYKAZANIA UPRAWNIEŃ 

W nawiązaniu do w/w sprawy dotyczącej bezprawnie porwanego i osadzonego Krzysztofa z rodu Chudek©  

oraz w związku z faktem braku wiarygodnych – posiadających wartość dowodową dokumentów źródłowych 

w procesach wyborczych (stanowiących podstawę do sporządzenia protokołów, ustalenia wyników i 

wystawienia zaświadczeń) 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, …: 

 Zarzut:

Nielegalne – niezgodne z obowiązującym prawem działanie na szkodę pokrzywdzonego,uprowadzonego  

żywego Człowieka Krzysztofa z rodu Chudek© przez osoby nieuprawnione a obecnie przetrzymywanego 

wbrew swej woli, przez Marka Suwińskiego,  sprawującego funkcję dyrektora jak również wszystkich 

funkcjonariuszy i pracowników NF Służby Więziennej Zakładu karnego w Siedlcach , gdyż zajmują swoje 

stanowiska w wyniku powołania przez osobę nieuprawnioną – nieposiadającą wymaganego prawem [art. 3 

DZW http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf , 

art. 4.2 Konstytucji RP, …] mandatu społecznego uprawniającego do sprawowania urzędu na stanowisku 

Prezydenta ,Prezesa Rady Ministrów i pozostałych organów administracji państwowej . 

Jako Zwierzchnik Władzy i zarazem pełnomocnikJako Zwierzchnik Władzy i zarazem pełnomocnik Krzysztofa z rodu Chudek©

kategorycznie żądam:kategorycznie żądam:
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A. NATYCHMIASTOWEGO OSWOBODZENIA Krzysztofa syna Jana z rodu Chudek©

Z PRZEBYWANIA W ZK w Siedlcach;

B. Na podstawie art. 4 i art. 13 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz .U.2020.0.2176 tj.-USTAWA 

z dnia 6 września 2001r. Ustawa o dostępie do informacji publicznej) ,w związku z treścią art.: 

4.1, 4.2 i art. 61 Konstytucji, art. 3 DZW 

http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf  

oraz na podstwie Ustawy  o służbie więziennej ( Dz. U. 2010 Nr 79 poz. 523 Rozdział 1 art 1. z dnia 09 

kwietnia 2010r ) 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20100790523/U/D20100523Lj.pdf 

-wykazania niepodważalnych dowodów swoich legalnych uprawnień na podstawie w/w Ustawy począwszy od 

n.p.o.Ministra Sprawiedliwości- Zbigniewa Ziobrę, poprzez n.p.o.Dyrektora Generalnego Centralnego Zarządu

Zakładów Karnych, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej- gen. Jacka Kitlińskiego jak i   poppłk. Marka 

Suwińskiego- n.p.o. dyrektora ZK w Siedlcach-poppłk. Marka Suwińskiego i jego podwładnych .

 

- wykazania udokumentowanego, niepodważalnego dowodu potwierdzającego ,iż Krzysztof z rodu 

Chudek© ma prawo i obowiązek korzystać z wysokiego standardu usług Waszego ośrodka 

penitencjarnego na podstawie pełnomocnictwa do posługiwania się i korzystania z Waszych ustaw, 

rozporządzeń itp., które to są zastrzeżone pod prawami autorskimi copyright ©Kancelarii Sejmu. 

Jako suweren , rdzenny potomek właścicieli tych ziem nie uczestniczy w fałszerstwach wyborczych ! 

I formalnie wypowiedział posłuszeństwo organom Waszej nielegalnej administracji działającej jako 

uzurpator organów administracji państwowej.  

Zwierzchnik Władzy nie może uznać działań n.p.o funkcjonariuszy publicznych , którzy działają 

sprzecznie 

z polską racją stanu i interesem Zwierzchnika Władzy RP , gdyż wszelkie decyzje , rozporządzenia, 

wyroki,nakazy wydawane przez osoby nieuprawnione do kierowania administracją publiczną są nielegalne,

niekonstytucyjne i bezprawne .

-wykazania niepodważalnych,udokumentowanych dowodów legalnych uprawnień do zajmowanych 

stanowisk .

-wykazania legalnych uprawnień niepodważalnie udokumentowanych dowodów 

do przetwarzania danych osobowych  bezprawnie uprowadzonego i przetrzymywanego 

Krzysztofa z rodu Chudek© na podstawie Ustawy o RODO :

Art.  107.  -  [Nielegalne  przetwarzanie  danych  osobowych]  -  Ochrona  danych  osobowych
Dz.U.2019.1781 tj. Wersja od: 19 września 2019 r. (Czyn ten zagrożony do lat 3) na podstawie
ogłoszonej publicznie z dniem 30 marca 2021r.  Deklaracji Samostanowienia 
i Odpowiedzialności wraz z Pełnomocnictwem .

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20100790523/U/D20100523Lj.pdf
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UZASADNIENIE :

W przypadku nie wykazania przedstawicielowi ZW  w ustawowym terminie 7 dni 

niepodważalnych, udokumentowanych dowodów na posiadanie wymaganego prawem mandatu 

społecznego,który uprawnia do należytego,legalnego sprawowania urzędów i reprezentowania 

organów państwowych (art.6 KC Ciężar dowodu ) niezwłocznego zaprzestania procederu nielegalnego

funkcjonowania dyrektora  ZK oraz jego podwładnych i nieuprawnionego odwoływania się do przepisów prawa 

przeznaczonego wyłącznie dla organów legalnych – reprezentowanych i nadzorowanych przez osoby 

uprawnione. 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 jego przedstawicieli przed Organami Zwierzchnika Władzy w RP za działanie na 

szkodę państwa i Narodu Polskiego .

Ponadto podkreślam, iż fundamentem kary jest zdefiniowana wina, której nie czuje bezprawnie 

przetrzymywany   Krzysztof z rodu Chudek©        , więc żądam przedstawienia definicji winy, wedle której   

procedujecie. AbA, .bez niej eznie czuje się winny ani nie uznaje narzuconej mu winy. 

POUCZENIE :

1. Każde kolejne nielegalne działania mające na celu uwiarygadnianie uzurpatorskiej 

administracji będzie uznane za celową antypolską działalność na szkodę Narodu Polskiego  na 

podstawie :

Art. 258. Udział w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym (Dz.U.2020.0.1444 
t.j-Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny§ 1.) 

Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy 
do lat 5. 

2.  Odpowiedź n.p.o funkcjonariuszy ZK adresowana do osoby fizycznej zamiast do 

przedstawiciela Zwierzchnika Władzy w RP sprawującego ją w sposób bezpośredni (art. 4 

Konstytucji) pozostawiona zostanie w aktach sprawy bez udzielania odpowiedzi, jako dowód w

sprawie nielegalnego i sprzecznego z przepisami prawa oraz interesem narodowym Polaków 

funkcjonowania organów w Rzeczypospolitej Polskiej w trybie formalnym pod rygorem 

nieważności z mocy prawa . 



Beata.z rodu Koźlik©

Przedstawiciel Zwierzchnika Władzy 

PS.: Upraszam Rodaków o przesłanie i wzajemne się informowanie o w/w Żądaniu innych 
przedstawicieli Zwierzchnika Władzy – Suwerena z powodu charakteru jawności art. 19, 
Powszechnej Deklaracji Praw człowieka i art. 54, Konstytucji RP. 

 Załączniki :

 - Deklaracja Samostanowienia i Odpowiedzialności wraz z Pełnomiocnictwem Krzysztofa z rodu Chudek©    
https://zawodowy-polak.pl/KC-Deklaracja_30.03.2021r.pdf   również w załączonym pliku pdf

Do wiadomości:

 - Zwierzchnik Władzy RP 

 - 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  ; 

- Rzecznik Praw Obywatelskich - biurorzecznika@brpo.gov.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 ;
- 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.pl ; 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 ;
- NIK - nik@nik.gov.pl ;
- Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów - prokuratura.mokotow@warszawa.po.gov.pl;
-Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie - office@odihr.pl

- Radca Prawny Michał Syguła – kancelaria@vialex.pl
- Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie - zuw@szczecin.uw.gov.pl
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- 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 ; sekretariat@znwl.pl ; znwl@lodzkie.pl

; roa@lodzkie.pl ;
- Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego - urzad@umwm.malopolska.pl
- Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego - umwo@opolskie.pl
- Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego - urzad@podkarpackie.pl
- Urz-ąd 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

- Komenda Miejsca Policji w Zamościu kmp.zamosc@lu.policja.gov.pl
 - Kancelaria Adwokacka Maciej Opalski - adwokat@kancelariaopalski.pl
-Ministerstwo Sprawiedliwości - skargi@ms.gov.pl ;- listy@sejm.gov.pl ; uokik@uokik.gov.pl
-Sąd Najwyższy - a.raczkowska@sn.pl biuro.prasowe@sn.pl borzecznictwa@nsa.gov.pl 
informacje@nsa.gov.pl ;wpe@nsa.gov.pl
- UODO-    kancelaria@uodo.gov.pl                  
- Ambasada Królestwa Maroka ambasadakrolestwamaroka@neostrada.pl

 - Ambasada Niemiec info@warschau.diplo.de 
 - Konsulat Słowacji konsul@byd.pl
-  Ambasada Norwegii emb.warsaw@mfa.no   
- Ambasada Afganistanu warsaw@afghanembassy.com.pl 

 -  Ambasada Argentyny epolo@home.pl 
 - Ambasada Austrii   warschau-ob@bmaa.gv.at        
 - Ambasada Armenii armpolandembassy@mfa.am   
- Ambasada Słowacji bratyslawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl 
- Ambasada Azerbejdżanu warsaw@mission.mfa.gov.az 
- Ambasada Białorusi  poland@mfa.gov.by  
- Ambasada Bośni i Hercegowiny ebhpol@gmail.com  
- Ambasada Belgii warsaw@diplobel.fed.be  
- Ambasada Brazylii brasil@brasil.org.pl  
- Ambasada Angolii recepcjaambang@gmail.com 
- Ambasada Bułgarii embassy.warsaw@mfa.bg  
- Ambasada Chile  embachile@onet.pl  prochile@onet.pl  
- Ambasada Kolumbii evarsovia@cancilleria.gov.co  
- Ambasada Chorwacji croemb.warszawa@mvep.hr  
- Ambasada Ekwadoru embajada.varsovia@yahoo.com 
- Ambasada Estonii embassy@estemb.pl  
- Ambasada Finlandii sanomat.var@formin.fi    
- Ambasada Mołdawii embassy@moldova.pl;varsovia@mfa.md  
- Ambasada Nowej Zelandii nzwsw@nzembassy.pl 
- Ambasada Czarnogóry poland@mfa.gov.me  
- Ambasada Macedonii ambrmwar@zigzag.pl  
- Ambasada Luxemburg varsovie.amb@mae.etat.lu  
- Ambasada Libia libyanambassy2012@gmail.com  
- Ambasada Libanu embassy@lebanon.com.pl  
- Ambasada Łotwy embassy.poland@mfa.gov.lv  
- Ambasada Kazahstanu warsaw@mfa.kz  
- Ambasada Iranu secretary@iranemb.pl   
- Ambasada Palestyny info@palestine.pl  
- Ambasada Portugalii embaixada@embport.internetdsl.pl  
- Ambasada Rumunii office@roembassypl.org  
- Ambasada Rosji rusemb_poland@mail.ru 
- Ambasada Serbii embassy.warsaw@mfa.rs  
- Ambasada Szwajcarii var.vertretung@eda.admin.ch  
- Ambasada Tajlandii thaiemb@thaiemb.internetdsl.pl  
- Ambasada  Turcji embassy.warsaw@mfa.gov.tr  
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- Ambasada Uzbekistanu uzembassy@gmail.com  
- Ambasada W.Brytanii info@britishembassy.pl   
- Ambasada Wenezuelii embajada@venez.pl 
- Ambasada Wietnamu vnemb.pl@mofa.gov.vn  
- Ambasada Jemenu office@embassy-of-yemen.pl 
- Ambasada Włoch  ambasciata.varsavia@esteri.it   
-Ambasada Czech warsaw@embassy.mzv.cz  

-  Ambasada Chin consular@chinaembassy.org.pl  

-
-buenosaires.amb.sekretariat@msz.gov.pl
-jj-- 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 ;  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; - NIK - 
nik@nik.gov.pl; - Prokuratura Rejonowa Warszawa-Mokotów - 
prokuratura.mokotow@warszawa.po.gov.pl; jbbbbb b  bvbbb-kbbbbbonsul@byd.plweayayy-bea 
MSWiA - 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; 
sek2retariat.dpgifm@mswia.gov.pl; dkin.sekretariat@mswia.gov.pl; dks@mswia.gov.pl; 
obatelstwo@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; 
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