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Piaseczno, dn. 12 marca 2021 r.  

 

 

Zwierzchnik Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej                                                                                      

Tadeusz Cichocki                                                                                                                                                 

Ul. Radosna 1; 05 - 500 Piaseczno                                                                                                                  

Tel./fax:    (22)   756 -16 - 41                                                                                                                                         

tcichocki@tcichocki.pl;                                                                                                                 

www.tcichocki.pl                                           

 

                                                                       

Nielegalnie Funkcjonujący Sąd Rejonowy w Piasecznie                                                                               

Małgorzata Pałeszniak –  Gańczarek   -   „SSR”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Ul. Kościuszki 14;         05-500 Piaseczno;                                                                                                                        

administracyjny@piaseczno.sr.gov.pl;                                                                                

cywilny@piaseczno.sr.gov.pl;                                                                                               

boi@piaseczno.sr.gov.pl;                                                                                                                                           

Tel. (22) 703 – 78 - 97                                                                                                                             

                                                                                                                          

 

 

Dot.: Pismo „Zobowiązanie” (Sygn. akt I C 1517/20) z dn. 10.03.2021 r. otrzymane listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru w dn. 12.03.2021 r. 

 

 

 

W odpowiedzi wyjaśniam, że: 

 

 

1. Przedmiotowe pismo/”zobowiązanie” jest nieważne z mocy prawa - niewywołujące żadnych skutków 

prawnych, bo wydane zostało przez nielegalnie funkcjonujący „sąd” – zorganizowaną grupę 

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

swoich przedstawicieli.  

 

Zaznaczam, że „sąd” do chwili obecnej nie dostarczył suwerenowi żadnych (!) wyjaśnień ani 

informacji/dowodów w sprawie legalności uprawnień swoich przedstawicieli, do czego wielokrotnie, 

od dawna i przez różne osoby wzywany był na podstawie przepisów Ustawy o dostępie do informacji 

publicznej w związku z treścią art. 4.1 i 4.2 Konstytucji RP. 
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http://www.tcichocki.pl/
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mailto:cywilny@piaseczno.sr.gov.pl
mailto:boi@piaseczno.sr.gov.pl


Strona 2 z 4 
 

 

2. Pismo z dn. 03 marca 2021 r. ma charakter decyzji/postanowienia wydanego w imieniu Zwierzchnika 

Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów Konstytucji (art. 4.1 i 4.2) i Proklamacji 

przejęcia bezpośredniego sprawowania władzy zwierzchniej w Polsce przez naród 

(http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf) a 

także w zgodzie z innymi przepisami prawa i z uwzględnieniem polskiej racji stanu i polskiego 

interesu narodowego. Jest ono prawomocne, ostateczne i obowiązujące. 

 

                 
 

 

Tadeusz Cichocki 

 

 

Do wiadomości: 

- Zwierzchnik Władzy Rzeczypospolitej Polskiej;                                                                                                                                                                                        

- RN – 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; 
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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;                                                                        

- 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;                                                                                                                                                   

- 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;                                                                                                                                                   

- 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;                                                                                                                          

- 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; 

mailto:bip@policja.katowice.pl
mailto:Artur.Bartkowiak@malopolska.policja.gov.pl
mailto:bip@lodzka.policja.gov.pl
mailto:redakcja_bip@warminsko-mazurska.policja.gov.pl
mailto:sebastian.maj@opolska.policja.gov.pl
mailto:admin@szczecin.kwp.gov.pl
mailto:m.bloch@wielkopolska.policja.gov.pl
mailto:msiczek@mazowiecka.policja.gov.pl
mailto:bip@podkarpacka.policja.gov.pl
mailto:krzysztof.morzynski@wr.policja.gov.pl
mailto:info@pomorskie.eu
mailto:marszalek@pomorskie.eu
mailto:w.byczkowski@pomorskie.eu
mailto:k.trawicki@pomorskie.eu
mailto:r.swilski@pomorskie.eu
mailto:h.zych-cison@pomorskie.eu
mailto:prasa@pomorskie.eu
mailto:m.pisarewicz@pomorskie.eu
mailto:m.ledwon@pomorskie.eu
mailto:s.lewandowski@pomorskie.eu
mailto:zok@gdansk.uw.gov.pl
mailto:sekretariat.wojewody@gdansk.uw.gov.pl
mailto:starostwo@powiatstarogard.pl
mailto:urzad_marszalkowski@mazovia.pl
mailto:rzecznik@mazovia.pl
mailto:strona@mazovia.pl
mailto:bip@mazovia.pl
mailto:info@mazowieckie.pl
mailto:wicewojewoda.dabrowski@mazowieckie.pl
mailto:wicewojewoda.standowicz@mazowieckie.pl
mailto:dyrektorgeneralny@mazowieckie.pl
mailto:me@me.gov.pl
mailto:ure@ure.gov.pl
mailto:listy@sejm.gov.pl
mailto:secretary.general@senat.gov.pl
mailto:reklamacje.moog.gw@pgnig.pl
mailto:reklamacje.rm@pgnig.pl
mailto:cc.moog@pgnig.pl
mailto:gw.swietochlowice@pgnig.pl
mailto:ksiegowosc@netlook.pl
mailto:info@netlook.pl
mailto:urzad@piaseczno.eu
mailto:sekretariat@piaseczno.eu
mailto:kwiatkowski@piaseczno.eu
mailto:temoszczuk@piaseczno.eu
mailto:pawlak@piaseczno.eu
mailto:inw@piaseczno.eu
mailto:adk@piaseczno.eu
mailto:energia@piaseczno.eu
mailto:edg@piaseczno.eu
mailto:wso@piaseczno.eu
mailto:gcr@piaseczno.eu
mailto:go@piaseczno.eu
mailto:pedryc@piaseczno.eu
mailto:temoszczuk@piaseczno.eu
mailto:marzecka@piaseczno.eu
mailto:europedirect-piaseczno@piaseczno.eu
mailto:kaczmarek@piaseczno.eu
mailto:usc@piaseczno.eu
mailto:it@piaseczno.eu
mailto:pm@piaseczno.eu
mailto:rss@piaseczno.eu
mailto:sawicki@piaseczno.eu
mailto:wylezinski@piaseczno.eu
mailto:zukowska@piaseczno.eu
mailto:strazmiejska@piaseczno.eu
mailto:juszczyk@piaseczno.eu
mailto:michalak@piaseczno.eu
mailto:rada@piaseczno.eu
mailto:ug.lubichowo@wp.pl
mailto:1zastepcawojtalubichowo@wp.pl
mailto:wojt.lubichowo.gst@gminypolskie.pl
mailto:prezydialny@trybunal.gov.pl
mailto:prasainfo@trybunal.gov.pl
mailto:skarga@trybunal.gov.pl
mailto:bib@trybunal.gov.pl
mailto:wydawnictwa@trybunal.gov.pl
mailto:iod@trybunal.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:izbagosp@nsa.gov.pl
mailto:izbaadm@nsa.gov.pl
mailto:borzecznictwa@nsa.gov.pl
mailto:wpe@nsa.gov.pl
mailto:wag@nsa.gov.pl
mailto:zojd@sn.pl
mailto:to.marczynski@gmail.com
mailto:biuro@iustitia.pl
mailto:iudex001@gmail.com
mailto:oddzial.gdansk@iustitia.pl
mailto:oddzial.slupsk@iustitia.pl
mailto:oddzial.szczecin@iustitia.pl
mailto:oddzial.zielonagora@iustitia.pl
mailto:pjurewicz3@gmail.com
mailto:oddzial.wroclaw@iustitia.pl
mailto:oddzial.swidnica@iustitia.pl
mailto:oddzial.opole@iustitia.pl
mailto:oddzial.katowice@iustitia.pl
mailto:oddzial.krakow@iustitia.pl
mailto:oddzial.nowysacz@iustitia.pl
mailto:oddzial.tarnow@iustitia.pl
mailto:oddzial.rzeszow@iustitia.pl
mailto:oddzial.przemysl@iustitia.pl
mailto:oddzial.lublin@iustitia.pl
mailto:oddzial.bialystok@iustitia.pl
mailto:oddzial.suwalki@iustitia.pl
mailto:oddzial.olsztyn@iustitia.pl
mailto:oddzial.elblag@iustitia.pl
mailto:oddzial.torun@iustitia.pl
mailto:oddzial.bydgoszcz@iustitia.pl
mailto:oddzial.poznan@iustitia.pl
mailto:oddzial.kalisz@iustitia.pl
mailto:oddzial.lodz@iustitia.pl
mailto:oddzial.piotrkow@iustitia.pl
mailto:oddzial.kielce@iustitia.pl
mailto:oddzial.tarnobrzeg@iustitia.pl
mailto:oddzial.radom@iustitia.pl
mailto:oddzial.lomza@iustitia.pl
mailto:oddzial.ostroleka@iustitia.pl
mailto:oddzial.plock@iustitia.pl
mailto:kancelaria.glowna@mswia.gov.pl
mailto:sekretariat.daipm@mswia.gov.pl
mailto:sekretariat.dap@mswia.gov.pl
mailto:sekretariat.dbi@mswia.gov.pl
mailto:departament.budzetu@mswia.gov.pl
mailto:sekretariat.dpgifm@mswia.gov.pl
mailto:dkin.sekretariat@mswia.gov.pl
mailto:dks@mswia.gov.pl
mailto:obywatelstwo@mswia.gov.pl
mailto:dolizk@mswia.gov.pl
mailto:dpp.koordynacja@mswia.gov.pl
mailto:dep.prawny@mswia.gov.p
mailto:sekretariat.dsm@mswia.gov.pl
mailto:sekretariat.dso@mswia.gov.pl
mailto:sekretariat.dt@mswia.gov.pl
mailto:sekretariat.dwrmnie@mswia.gov.pl
mailto:dz@mswia.gov.pl
mailto:waii@mswia.gov.pl
mailto:baf.sekretariat@mswia.gov.pl
mailto:bksio.sekretariat@mswia.gov.pl
mailto:biuroministra.BM@mswia.gov.pl
mailto:poczta@abw.gov.pl
mailto:rzecznik@abw.gov.pl
mailto:kancelaria@sop.gov.pl
mailto:rzecznik@sop.gov.pl
mailto:kgzw.sekretariat@ron.mil.pl
mailto:rzecznikzw@mon.gov.pl
mailto:cszwminsk@ron.mil.pl
mailto:kgzw.sekretariat@ron.mil.pl
mailto:oszwwarszawa@ron.mil.pl
mailto:mozwwarszawa.sekretariat@ron.mil.pl
mailto:ozwelblag.rzecznik@ron.mil.pl
mailto:ozzwwarszawa@ron.mil.pl
mailto:oszwminsk@ron.mil.pl
mailto:bbn@bbn.gov.pl
mailto:mskowron@bbn.gov.pl
mailto:rzecznik@bbn.gov.pl
mailto:jkwasniewska@bbn.gov.pl
mailto:iod@bbn.gov.pl
mailto:comon.sekretariat@mon.gov.pl
mailto:zdzikot.sekretariat@mon.gov.pl
mailto:sek.skurkiewicz@mon.gov.pl
mailto:lapinski.sekretariat@mon.gov.pl
mailto:podsekdspo@mon.gov.pl
mailto:dyrgenmon@mon.gov.pl
mailto:da@mon.gov.pl
mailto:sekretariatdb@mon.gov.pl
mailto:di@mon.gov.pl
mailto:dk@mon.gov.pl
mailto:sekretariat.dks@mon.gov.pl
mailto:dkon@mon.gov.pl


Strona 4 z 4 
 

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;                                                                                                                             

- KPP P-no - 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.kp-

tarczyn@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 SR w Piasecznie - piaseczno.radecki@komornik.pl;                                                                                                                         

- Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy - boi_czerniakowska@warszawa.sr.gov.pl;                                                                            
- Anna SOBIERAJSKA Kancelaria Radcy Prawnego - asm@radcaprawnykoszalin.pl; sekretariat@raportsa.pl; 

zadluzenie@raportsa.pl;                                                                                                                                                                          

- Sąd Okręgowy w Warszawie - sekretariatprezesa@warszawa.so.gov.pl; boi@warszawa.so.gov.pl; 

sekcja.prasowa@warszawa.so.gov.pl; boi.plocka@warszawa.so.gov.pl;                                                                                              

- SR dla Warszawy Pragi – Północ - boi@warszawapraga-pln.sr.gov.pl; sekretariat.prezesa@srpragapolnoc.pl;                                                                                                                       

- Komornik Sądowy przy SR dla Warszawy Pragi-Północ - warszawa.paleczny@komornik.pl;                                                                                                                           

- Gabler Trznadel Kancelaria Radców Prawnych s. c. - biuro@kancelaria-gt.pl;                                                                               

- EOS & M. Witoń Kancelaria Prawna Sp. k. – kontakt@eos-ksi.pl;                                                                                              

- Komornik Sądowy przy SR dla W-wy Żoliborza Aleksandra Rudzka-Natanek -     aleksandra.rudzka@komornik-

warszawa.com.pl; warszawa.rudzka@komornik.pl;                                                                                                                             

- SR dla W-wy Żoliborza - boi@srzoliborz.pl; 

- Radca Prawny Michał Syguła ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław – kancelaria@vialex.pl;                                                                                                                          
- Inne. 
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