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      Czechowice – Dziedzice, dn. 11 październik 2022 r. 
 

 

 

 

Przedstawiciel Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej 

Barbara córka Jana. z rodu Żabińska 

ul. Górnicza 36 / 4  

Czechowice - Dziedzice 

barbara_zaba@wp.pl  
 

 

 

 

       Nielegalnie Funkcjonujący Sąd Rejonowy w Pszczynie (NFSRwP)

                 Anetta Wojtuszek – Wiencek

             Ul. ks. bp. Bogedaina 14 

         Dane identyfikacyjne firmy: NIP: 638 10 39 662  

                 REGON: 000322146 

mail: informacja@pszczyna.sr.gov.pl  
 

 

 

 

Dot.: Pismo o nazwie „ZAWIADOMIENIE” (Sygn. akt II K 22/22) z dn. 16.09.2022 r. otrzymane listem 
poleconym za potwierdzeniem odbioru w dn. 26.09.2022 r. 

 

 
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 Pszczynie (dalej - 

NFSRwP) odpis postanowienia w imieniu Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 02 

sierpień 2022r. wraz z uzasadnieniem. 

 

 
 

POSTANOWIENIE W IMIENIU ZWIERZCHNIKA WŁADZY W RZECZYPOSPOLITEJ 

POLSKIEJ OD, KTÓREGO NIE PRZYSŁUGUJE ZAŻALENIE 
 

 

Przedstawiciel Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej w składzie – Barbara córka Jana. z rodu 

Żabińska  - przedstawicielka Narodu Polskiego po rozpoznaniu w dniu 26 września 2022 r. na posiedzeniu 

niejawnym przedmiotowego pisma – zawiadomienie  (Sygn. akt II K 22/22) NFSRwP z dn. 26 września 

2022 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) 

mailto:barbara_zaba@wp.pl
mailto:informacja@pszczyna.sr.gov.pl
http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf
http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf
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POSTANOWIŁ 

A. Anulować przedmiotowe „ZAWIADOMIENIE” (Sygn. akt II K 22/22) z dn. 16 września 2022 r. 

NFSRwP, jako nieważny z mocy prawa (art. 156 § 1 k.p.a., art. 439 § 1 k.p.k., art. 379 k.p.c., art. 104 § 1 

k.p.o.w., …) - niewywołujący żadnych skutków prawnych, bo wydany przez osobę nieuprawnioną – 

nielegalnie powołaną do sprawowania urzędu na stanowisku asesora sądowego przez inną osobę 

nieuprawnioną – nieposiadająca wymaganego prawem niepodważalnie udokumentowanego mandatu 

społecznego uprawniającego do sprawowania urzędu Prezydenta RP. 

 

B. Uznać i dołączyć do akt sprawy pismo „ZAWIADOMIENIE” z dnia 16 września 2022r ( Sygn. akt II K 

22/22) z dn. 26 września 2022 r. jako kolejny dowód na kontynuowanie nielegalnego funkcjonowania 

przez NFSRwP, bo reprezentowany przez osoby nieuprawnione powołane do sprawowania urzędu na 

stanowiskach sekretarzy/sędziowskich itp. (sprzecznie z treścią art. 55 § 1 – Dz.U.2020.0.365 t.j. oraz 

art. 4.2 i art. 179 – Dz.U. 1997.78.483 a także art. 3 DZW, art. 2 DZW 1-2018, …) przez osoby 

nieposiadające niepodważalnie udokumentowanych mandatów społecznych uprawniających do 

sprawowania urzędu Prezydenta RP. Łamanie przez przedstawicieli NFSRwP  przepisów obowiązującego 

prawa i ignorowanie żądań Przedstawiciela Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej - (pismo 

POSTANOWIENIE do Anetta Wojtuszek – Wiencek i  Bernadetę Rabaszowską  https://zawodowy-

polak.pl/BZ-NFSR_Pszczyna_02.08.2022.pdf.) 

 

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

RP) Anetta Wojtuszek – Wiencek i Bernadetę Rabaszowską o świadome nielegalne - niezgodne z treścią 

art. 55 Ustawy z dn. 27 lipca 2001 r. prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.2020.0.365 t.j.) i art. 10 

Ustawy z dn. 05 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U.2020.0.1319 t.j.) oraz Dekretu Zwierzchnika 

Władzy w RP (DZW1–2018 Dekret Zwierzchnika Władzy w RP 1-2018 2018.10.25.pdf pełnienie 

funkcji asesora w wyniku powołania go przez osobę nieuprawnioną - nie posiadającą 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. 

 

D. Oskarżyć przed zakonspirowanymi Trybunałami Narodu Polskiego (organami Zwierzchnika Władzy 

w RP) Anetta Wojtuszek - Wiencek  na podstawie prawa naturalnego i kodeksu karnego o przestępstwa: 

art.190a k.k., art.227 k.k, art.235 k.k, art.286 k.k. art.127 § 1 k.k. oraz art.107 u.o.d.o. 

. 

E. Ukarać Anetta Wojtuszek – Wiencek i Bernadetę Rabaszowską (Rabaszowska) pełniące nielegalnie 

funkcje starszej sekretarz sądowej oraz Dariusza Guzdek pełniącego nielegalnie funkcję sędziego, 

działających wspólnie i w porozumieniu dokonujących zbrodni świadomie/umyślnie poprzez 

działania na szkodę interesu publicznego i prywatnego w tym dokonywanie szalbierstwa, handlu 

ludźmi i zbrodni wojennych na okupowanym Narodzie Polskim, generowania niepotrzebnych 

kosztów dla Skarbu Państwa (Narodu Polskiego), nieuprawnionego przetwarzania danych 

osobowych, udostępniania i rozpowszechniania - celem uzyskania korzyści majątkowych oraz 

ignorowanie woli Przedstawiciela Zwierzchnika Władzy zgodnie z taryfą zawartą w deklaracji 

(https://zawodowy-polak.pl/BZ_Deklaracja_25.05.2021r.pdf) łączną (wspólną) kwotą 12.000.000 € 

(dwanaście milionów euro), wypłaconą w terminie 30 dni, liczone od dnia otrzymania postanowienia. 

 

F. Nakazać umieszczenie Anetta Wojtuszek – Wiencek i Bernadeta Rabaszowska oraz Dariusza Guzdek w 

rejestrze wrogów Rzeczypospolitej Polskiej, uzurpatorów i kolaborantów do dyspozycji 

Zakonspirowanych Trybunałów Narodu Polskiego i Oddziałów Obrony Koniecznej Narodu Polskiego 

zgodnie z art.8 Dekretu Zwierzchnika Władzy. 

 

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

Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej) do wykonywania wyroków zakonspirowanych 

Trybunałów Narodu Polskiego. 

https://zawodowy-polak.pl/BZ-NFSR_Pszczyna_02.08.2022.pdf
https://zawodowy-polak.pl/BZ-NFSR_Pszczyna_02.08.2022.pdf
https://www.tcichocki.pl/Dekret%20Zwierzchnika%20W%C5%82adzy%20w%20RP%201-2018%202018.10.25.pdf
http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf
https://zawodowy-polak.pl/BZ_Deklaracja_25.05.2021r.pdf
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UZASADNIENIE 

1. Przedmiotowe pismo – „ZAWIADOMIENIE” są nieważne z mocy prawa (art. 156 § 1 k.p.a., art. 439 § 

1 k.p.k., art. 379 k.p.c., art. 104 § 1 k.p.o.w., …) - niewywołujące żadnych skutków prawnych, bo 

wydane zostało/realizowane jest przez nielegalnie funkcjonujący „sąd” – zorganizowaną grupę 

przestępczą funkcjonującą świadomie/umyślnie i konsekwentnie w oparciu o nielegalne uprawnienia 

swoich przedstawicieli. 

 

„Sąd” 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 w ustawowym terminie nie dostarczył suwerenowi żadnych (!) informacji/dowodów w 

sprawie legalności uprawnień swoich przedstawicieli, 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, art. 3 DZW, …. między innymi - Postanowieniem Zwierzchnika Władzy w 

Rzeczypospolitej z dnia 02.08.2022r. (https://zawodowy-polak.pl/BZ-

NFSR_Pszczyna_02.08.2022.pdf) przedstawiciele Nielegalnie Funkcjonującego Sądu Rejonowego dla 

Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, zostali wezwani do wykazania suwerenowi na podstawie art. 4.1 (1) 

Ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z treścią art. 4.1 i 4.2 Konstytucji RP oraz art. 3 

DZW a także PPWB legalności swoich uprawnień. Co nie zostały wykonane. 

 

2. W związku z powyższym, oraz treścią zawartą w POSTANOWIENIU ZWIERZCHNIKA WŁADZY w 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dn. 31 maja 2022 r. sprawa (sygn. akt. II K 22/22) została 

anulowana i zakończona prawomocnym postanowieniem (https://zawodowy-polak.pl/BZ-

NFSR_Pszczyna_31.05.2022.pdf ), które nie zostało podważone, ani zaskarżone przez żaden 

uprawniony organ w ustawowym terminie ( Art.460 Dz.U.2021.534 t.j.). 

 

3. 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. 

 

4. Nigdy nie wykazano suwerenowi legalności uprawnień reprezentantów organów w państwie 

i prawa na podstawie, którego działają. 

 

5. 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. 

 

Pomimo upływu wyznaczanych terminów NFSRwP (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 jego 

przedstawicieli, ustanawiali/wydawali przepisy prawa, …. 

 
Fakt ten dowodzi, że „Sąd Rejonowy w Pszczynie” nie jest legalnie funkcjonującym sądem w rozumieniu 

art. 179 Konstytucji, art. 55 § 1, art. 106 (i), …, Prawa o ustroju sądów powszechnych, bo 

reprezentowany jest nie przez sędziów, asesorów i referendarzy sądowych powołanych zgodnie z ich 

https://zawodowy-polak.pl/BZ-NFSR_Pszczyna_02.08.2022.pdf
https://zawodowy-polak.pl/BZ-NFSR_Pszczyna_02.08.2022.pdf
https://zawodowy-polak.pl/BZ-NFSR_Pszczyna_31.05.2022.pdf
https://zawodowy-polak.pl/BZ-NFSR_Pszczyna_31.05.2022.pdf
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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 „Sądu Rejonowego w Pszczynie” nie reprezentują sędziowie, asesorzy i referendarze, 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 NFSRwP. 

 
NFSRwP nie jest, więc uprawniony do prowadzenia jakichkolwiek postępowań, wydawania wyroków, 

nakazów, postanowień, zarządzeń, pouczania, .... Jego działania są nieważne z mocy prawa oraz 

sprzeczne z polską racją stanu i polskim interesem narodowym. 

 

6. 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 NFSRwP) pełnią funkcje osoby 

nieuprawnione w wyniku cyklicznie przeprowadzanych zamachów stanu – fałszerstw dla kamuflażu 

zwanych wyborami powszechnymi. 

 

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

nielegalnie funkcjonujących organów, urzędów i instytucji – reprezentowanych przez osoby 

nieuprawnione, więc i NFSRwP są nieważne z mocy prawa - art. 156 § 1 (7) k.p.a., art. 439 § 1 (1 i 2) 

k.p.k., art. 379 (4) k.p.c., art. 104 § 1 (1) k.p.o.w., ... 

 

8. Działania NFSRwP 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 (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,… 

 
9. Europejskie trybunały kilkukrotnie stwierdziły m.in. nielegalne działania polskich „sądów” obsadzonych 

przez oszustów. 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) /załącznik 

str.11/. 

 
10. Nielegalnie Funkcjonujący Komendant Wojewódzki Policji w Czechowicach - Dziedzicach do chwili 

obecnej nie dostarczyły dowodów legalności sprawowania swojej funkcji: 

 

a) Nielegalnie Funkcjonujący Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie – pismo z dnia 12.01.2022 r. 

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

http://www.tcichocki.pl/Dekret%20Zwierzchnika%20W%C5%82adzy%20w%20RP%201-2018%202018.10.25.pdf
http://www.tcichocki.pl/Dekret%20Zwierzchnika%20W%C5%82adzy%20w%20RP%201-2018%202018.10.25.pdf
http://www.tcichocki.pl/Dekret%20Zwierzchnika%20W%C5%82adzy%20w%20RP%201-2018%202018.10.25.pdf
https://zawodowy-polak.pl/BZ-Postanowienie_12.01.2022r.pdf
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W związku z czym, podległe jednostki i oddziały firmy KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W 

KATOWICACH (NIP: 634-013-79-13, REGON: 270208292) nie posiadają żadnych uprawnień do 

posługiwania się Ustawą o Policji i powoływania się na artykuły zawarte w tej ustawie oraz uprawnień do 

przetwarzania danych osobowych. 

Przedstawione dokumenty uprawniają do uznania „POLICJI” za funkcjonującą na bazie nielegalnych 

uprawnień, umundurowaną i uzbrojoną formację – zorganizowaną grupę przestępczą o charakterze 

zbrojnym działającą w porozumieniu z innymi grupami przestępczymi na szkodę państwa i Narodu 

Polskiego. 

 

11. Wedle powyższych, wszystkie działania NFSRwP oraz „POLICJI” są nieważne z mocy prawa - art. 156 

§ 1 (6) k.p.a., bo wywołują czyny zagrożone karą: 

 
a. Przedstawiciele NFSRwP  i „POLICJI” poprzez nieuprawnione przetwarzanie danych osobowych 

podlegają karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 – art. 107 u.o.d.o. 

 

b. Przedstawiciele NFSRwP  i „POLICJI” poprzez tworzenie/wytwarzanie fałszywych dowodów i innych 

podstępnych zabiegów podlegają karze pozbawienia wolności do lat 3 – art. 235 k.k. 

 

c. Przedstawiciele NFSRwP i „POLICJI” działając w sposób świadomy/umyślny w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowej doprowadzając do niekorzystnego rozporządzenia cudzym mieniem, podlegają 

karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 - art. 286 k.k. 

 

d. Przedstawiciele NFSRwP i „POLICJI” poprzez udział w zorganizowanej grupie przestępczej wspólnie 

i w porozumieniu z inną zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym o nazwie 

„POLICJA” podlegają każe pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 – art. 258 § 2 k..k. 

 

e. Przedstawiciele NFSRwP i „POLICJI” 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. 

 

f. Przedstawiciele NFSRwP i „POLICJI:” 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, … 

 

12. Postanowieniem Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej z dnia 12.01.2022r. (https://zawodowy-
polak.pl/BZ-Postanowienie_12.01.2022r.pdf ) przedstawiciele Nielegalnie Funkcjonującego Komisariatu 
Policji Czechowicach - Dziedzicach, zostali poinformowani o karach finansowych za przetwarzanie 
danych osobowych, bez formalnej zgody i upoważnień, ignorowanie woli zwierzchnika władzy i łamanie 
praw człowieka. Cennik zawarty w dokumencie Deklaracja Samostanowienia i Odpowiedzialności. 
(https://zawodowy-polak.pl/BZ_Deklaracja_25.05.2021r.pdf)  

 
 

13. W przypadku udokumentowania legalności działania oraz prawidłowego powołania do sprawowania 

mandatu asesora sądowego stwierdzić należy, że wydany wyrok zaoczny narusza art. 42 i 45 Konstytucji 

RP, a także ratyfikowanym przez RP Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich I Politycznych otwarty 

do podpisu w Nowym Jorku dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz. 167) i ratyfikowaną 

przez RP Europejską Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzona 

w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3,5 i 8 oraz uzupełniona 

Protokołem nr 2 (Dz. U. 1993 nr 61 poz. 284). 

https://zawodowy-polak.pl/BZ-Postanowienie_12.01.2022r.pdf
https://zawodowy-polak.pl/BZ-Postanowienie_12.01.2022r.pdf
https://zawodowy-polak.pl/BZ_Deklaracja_25.05.2021r.pdf
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Niniejsze Postanowienie – decyzja w imieniu Konstytucyjnego Zwierzchnika 

Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej jest prawomocne, zgodne z prawdą, prawem, 

wydane oraz podpisane przez uprawnionego, ostateczne i obowiązujące. 
 

 

UWAGI: 
 

- Podstawą do skutecznego podważenia prawomocności, ostatecznego i obowiązującego charakteru 

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

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

wyłącznie: 

 

a. Niepodważalne wykazanie suwerenowi legalności uprawnień wszystkich organów w państwie 

w szczególności przedstawicieli NFSRwP i/lub 

 

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

 

- 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. 

 

- 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 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! 

 

- Kolejne działania nielegalnie funkcjonujących organów w państwie niepoprzedzone niepodważalnymi 

dowodami legalności uprawnień ich przedstawicieli będą dowodami (do dyspozycji zakonspirowanych 

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

światowej opinii publicznej) na ich świadome/umyślne działania na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

- Każde niezwłoczne, formalne, faktyczne i dobrowolne odstąpienie od kontynuowania nieuprawnionego 

pełnienia funkcji i wykonywania obowiązków na podstawie nielegalnych upoważnień we wszystkich 

organach państwa będzie uzasadnioną podstawą do nadzwyczajnego złagodzenia kary. 
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POUCZENIE 
 

Zapytania i prośby na niniejsze postanowienie udzielić może wyłącznie osoba uprawniona do legalnego 

reprezentowania Sądu Rejonowego w Pszczynie w ustawowym terminie i w trybie     formalnym z 

własnoręcznym czytelnym podpisem pod rygorem jej nieważności. 

Odpowiedź Sądu Rejonowego w Pszczynie adresowana do osoby fizycznej zamiast   do człowieka 

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 państwie. 

 

Przedstawiciel Zwierzchnika Władzy w 

Rzeczypospolitej Polskiej 

 

Barbara córka Jana z rodu Żabińska 

własnoręczny podpis na oryginale i kopii. 

 

 

 

 

 
Postanowienie dostępne publicznie:  
https://drive.google.com/file/d/1cT4HNTjYai8dgXYvx3Gh4eIn4FNwuxps/view?usp=sharing  

 

W załączeniu: 

- Deklaracja Samostanowienia i Odpowiedzialności / Pełnomocnictwo 

- Stanowisko Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie str. nr11 postanowienia 
Do wiadomości: 

- Zwierzchnik Władzy Rzeczypospolitej Polskiej 

- Zakonspirowane Trybunały Narodu Polskiego 

- Odziały Obrony Koniecznej Narodu Polskiego 

- Europejski Trybunał Praw Człowieka 

- Międzynarodowy Trybunał Karny 

- Helsińska Fundacja Praw Człowieka - hfhr@hfhr.pl 

- Tadeusz Cichocki t.cichocki@t.cichocki.pl Tel./fax (22) 756-16-41 

- NIK - nik@nik.gov.pl 

- Trybunał Stanu zojd@sn.pl 

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

- Kancelaria Prezydenta – listy@prezydent.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 

https://drive.google.com/file/d/1cT4HNTjYai8dgXYvx3Gh4eIn4FNwuxps/view?usp=sharing
mailto:hfhr@hfhr.pl
mailto:t.cichocki@t.cichocki.pl
mailto:nik@nik.gov.pl
mailto:zojd@sn.pl
mailto:secretary.general@senat.gov.pl
mailto:listy@prezydent.pl
mailto:skargi@ms.gov.pl
mailto:biurorzecznika@brpo.gov.pl
mailto:listy@sejm.gov.pl
mailto:secretary.general@senat.gov.pl
mailto:kontakt@krakow-podgorze.sr.gov.pl
mailto:informacja@krakow.so.gov.pl
mailto:ref.inf.publ@sn.pl
mailto:biuro.prasowe@sn.pl
mailto:sn@sn.pl
mailto:kpp@sn.pl
mailto:ba@sn.pl
mailto:rzecznik@sn.pl
mailto:k.michalowski@sn.pl
mailto:a.raczkowska@sn.pl
mailto:informacje@nsa.gov.pl
mailto:prezesnsa@nsa.gov.pl
mailto:izbafin@nsa.gov.pl
mailto:izbaadm@nsa.gov.pl
mailto:izbaadm@nsa.gov.pl
mailto:wpe@nsa.gov.pl
mailto:wag@nsa.gov.pl
mailto:warsaw@afghanembassy.com.pl
mailto:alb@atos.warman.com.pl
mailto:warsaw@algerianembassy.pl
mailto:consular@algerianembassy.pl
mailto:embaixada@emb-angola.pl
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- 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 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 

- 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 

mailto:plemb@mofa.gov.sa
mailto:epolo@mrecic.gov.ar
mailto:ambasada.australia@dfat.gov.au
mailto:warschau-ob@bmeia.gv.at
mailto:poland@mfa.gov.by
mailto:brasil@brasil.org.pl
mailto:embassy.warsaw@mfa.bg
mailto:echile.polonia@minrel.gov.cl
mailto:consular@chinaembassy.org.pl
mailto:croemb.warszawa@mvep.hr
mailto:embassyofcyprus@neostrada.pl
mailto:poland@mfa.gov.me
mailto:warsaw@embassy.mzv.cz
mailto:wawamb@um.dk
mailto:embassy@estemb.pl
mailto:pe.warsaw@gmail.com
mailto:sanomat.var@formin.fi
mailto:gremb.war@mfa.gr
mailto:julie@indembwarsaw.in
mailto:info@indonesianembassy.pl
mailto:iraqembassy@ambasadairaku.pl
mailto:iranemb@iranemb.warsaw.pl
mailto:warsawembassy@dfa.ie
mailto:warsaw@mofa.gov.qa
mailto:kazdipmis@hot.pl
mailto:embassy@lebanon.com.pl
mailto:libyanembassy2012@gmail.com
mailto:amb.pl@urm.lt
mailto:embassy.poland@mfa.gov.lv
mailto:warsaw@mfa.gov.mk
mailto:mwwarsaw@kln.gov.my
mailto:maltaembassy.warsaw@gov.mt
mailto:ambasadakrolestwamaroka@neostrada.pl
mailto:embamex@embamex.pl
mailto:mongemb@ambasadamongolii.pl
mailto:warszawa@wars.diplo.de
mailto:war@minbuza.nl
mailto:nzwsw@nzembassy.pl
mailto:emb.warsaw@mfa.no
mailto:parepwarsaw@gmail.pl
mailto:info@palestine.pl
mailto:embapanama@gmail.com
mailto:embperpl@atomnet.pl
mailto:varsovia@mne.pt
mailto:office@roembassypl.org
mailto:rusembpol@mid.ru
mailto:embassy.warsaw@mfa.rs
mailto:warsaw.political@dirco.gov.za
mailto:office@roembassypl.org
mailto:emb.warsaw@mzv.sk
mailto:sloembassy.warsaw@gov.si
mailto:embsyria@palmyra.neostrada.pl
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- 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 

- 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 

- 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.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@i

ustitia.pl;oddzial.torun@iustitia.pl; 

oddzial.bydgoszcz@iustitia.pl;oddzial.poznan@iustitia.pl;oddzial.kalisz@iustitia.pl;oddzial.lodz@iust

itia.pl;oddzial.piotrkow@iustitia.pl; 

oddzial.kielce@iustitia.pl;oddzial.tarnobrzeg@iustitia.pl;oddzial.radom@iustitia.pl;oddzial.lomza@iu

stitia.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 

mailto:thaiemb@thaiemb.internetdsl.pl
mailto:at.varsovie@ambtun.pl
mailto:embassy.warsaw@mfa.gov.tr
mailto:emb_pl@mfa.gov.ua
mailto:urupol@urupol.ikp.pl
mailto:embajada@venez.pl
mailto:mission.vao@mfa.gov.hu
mailto:info@britishembassy.pl
mailto:mission.vao@mfa.gov.hu
mailto:emb_pl@mfa.gov.ua
mailto:ambassaden.warszawa@gov.se
mailto:ambasciata.varsavia@esteri.it
mailto:biurorzecznika@brpo.gov.pl
mailto:inspektorochronydanych@brpo.gov.pl
mailto:kancelaria@uodo.gov.pl
mailto:uokik@uokik.gov.pl
mailto:sekretariat@krakwo.wiih.gov.pl
mailto:biuro@ruchnarodowy.net
mailto:tomaszkalinowski@onr.com.pl
mailto:rekrutacja@onr.com.pl
mailto:zagranica@onr.com.pl
mailto:biurorzecznika@brpo.gov.pl
mailto:inspektorochronydanych@brpo.gov.pl
mailto:kancelaria@uodo.gov.pl
mailto:uokik@uokik.gov.pl
mailto:sekretariat@krakwo.wiih.gov.pl
mailto:biuro@ruchnarodowy.net
mailto:tomaszkalinowski@onr.com.pl
mailto:rekrutacja@onr.com.pl
mailto:zagranica@onr.com.pl
mailto:to.marczynski@gmail.com
mailto:biuro@iustitia.pl
mailto:iudex001@gmail.com
mailto:oddzial.gdansk@iustitia.pl
mailto:oddzial.slupsk@iustitia.pl
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- 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 

- 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; sekretariat@znwl.pl; 

znwl@lodzkie.pl; roa@lodzkie.pl; info@rcpslodz.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 

- Komenda Miejsca Policji w Zamościu kmp.zamosc@lu.policja.gov.pl. 

- Kancelaria Adwokacka Maciej Opalski - adwokat@kancelariaopalski.pl 

- Kancelaria Lega Artis - kontakt@legaartis.pl 

- Kancelaria Legal Advising - k.sokolowski@hotmail.com 

- Crisis–Consulting - tr10@o2.pl 

- Stały Sekretariat Wspólnoty Demokracji - info@community-democracies.org 

- Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej - frontex@frontex.europa.eu 

- Światowa Organizacja Zdrowia - eurowhopol@euro.who.int 

- Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców - polwa@unhcr.org 

- Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie - office@odihr.pl 

- Biuro UODO Cz-Dz -  oid@um.czechowice-dziedzice.pl . 

- Sołtys Zabrzega - a.puskarczyk@rm.czechowice-dziedzice.pl . 

- Rada Miasta Czechowic-Dziedzic - brm@um.czechowice-dziedzice.pl , 

d.zelazny@rm.czechowice.dziedzice.pl , b.fajfer@rm.czechowice-dziedzice.pl , 

apryjas@rm.czechowice-dziedzice.pl ,  j.bozek@rm.czechowice-dziedzice.pl , 

e.buczek@rm.czechowice-dziedzice.pl ,  j.cwetler@rm.czechowice-dziedzice.pl , 

l.czopek@rm.czechowice-dziedzice.pl ,  m.derlich@rm.czechowice-dziedzice.pl , 

l.dobucki@rm.czechowice-dziedzice.pl , r.hudziec@rm.czechowice-dziedzice.pl , 

k.jarczok@rm.czechowice-dziedzice.pl , m.kubik@rm.czechowice-dziedzice.pl , 

w.lesny@rm.czechowice-dziedzice.pl , a.maj@rm.czechowice-dziedzice.pl , 

p.pawlik@rm.czechowice-dziedzice.pl , j.rzepecka@rm.czechowice-dziedzice.pl , 

m.sekta@rm.czechowice-dziedzice.pl , k.szczypka@rm.czechowice-dziedzice.pl , 

j.uszok@rm.czechowice-dziedzice.pl , k.urbański@rm.czechowice-dziedzice.pl , 

k.zioberczyk@rm.czechowice-dziedzice.pl , m.kubik@rm.czechowice-dziedzice.pl .  

- Policja - kancelaria.gabinetkgp@policja.gov.pl   informacjapubliczna.kgp@policja.gov.pl  

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

komendant@bielsko.ka.policja.gov.pl  prewencja@bielsko.gov.pl  rd@bielsko.ka.policja.gov.pl  
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teleinformatyka@bielsko.ka.policja.gov.pl  kancelaria-kwp@ka.policja.gov.pl  

czechowice@bielsko.ka.policja.gov.pl  

- - Straż Miejska -  sm@sm.czechowice-dziedzice.pl , iod@sm.czechowice-dziedzice.plRN – 

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; pomorskie@ruchnarodowy.net; 

slaskie@ruchnarodowy.net; swietokrzyskie@ruchnarodowy.net; 

warminskomazurskie@ruchnarodowy.net; wielkopolskie@ruchnarodowy.net; 

- MW - sekretariat@mw.org.pl; bartosz.berk@mw.org.pl; biuro.prasowe@mw.org.pl; 

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

- ONR - tomaszkalinowski@onr.com.pl; rekrutacja@onr.com.pl; zagranica@onr.com.pl; 

PKW/KBW - biuroprasowe@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; zga-stanislaw.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; che- delegatura@kbw.gov.pl; bpo-krzysztof.sadowski@kbw.gov.pl; bia- 

marek.rybnik@kbw.gov.pl; suwalki@kbw.gov.pl; ols-dyr@kbw.gov.pl; elb-

adam.okrucinski@kbw.gov.pl; byd-wyb@kbw.gov.pl; pila@kbw.gov.pl; poznan@kbw.gov.pl; poz-

kancelaria@kbw.gov.pl; leszno@kbw.gov.pl; legnica@kbw.gov.pl; wroclaw@kbw.gov.pl; 

katowice@kbw.gov.pl; kra-dyr@kbw.gov.pl; tar- dyr@kbw.gov.pl; rze-

roman.ryniewicz@poczta.kbw.gov.pl; tag-dyr@kbw.gov.pl; lub- daniel.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; war-dyr@kbw.gov.pl; plo- del@pkw.gov.pl; wlo-dyr@kbw.gov.pl; 

kbw.lodz@pkw.gov.pl; pio-biuro@kbw.gov.pl; ski- biuro@kbw.gov.pl; 

- KPRM - 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- 

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@kujawsko- 

pomorska.policja.gov.pl; salatka.agata@lubuska.policja.gov.pl; bip@policja.katowice.pl; 

Artur.Bartkowiak@malopolska.policja.gov.pl; 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; 
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- 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; 

gw.swietochlowice@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; 

- 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; 

- NSA – 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; departament.budzetu@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; 

- 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; 
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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; 

- Kancelaria Prezydenta RP - listy@prezydent.pl; 

- Inne. 
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