Piaseczno, dn. 17 grudnia 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 Funkcjonująca Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
kontakt@kprm.gov.pl; bip@kprm.gov.pl;
Al. Ujazdowskie 1/3;
00-583 Warszawa

Dot.: Nielegalne funkcjonowanie Rządu Rzeczypospolitej Polskiej (RRP).
W związku z faktem braku wiarygodnych - posiadających wartość dowodową dokumentów źródłowych w
procesach wyborczych stanowiących podstawę do ustalania ich wyników 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, …, przedstawiam:

1.

Zarzut:
Nielegalne – niezgodne z treścią art. 4.2 Konstytucji RP (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483), art. 3 DZW
(http://www.tcichocki.pl/20150402_Wypowiedzenie_posluszenstwa_organom_panstwa.pdf - Dekret
Zwierzchnika Władzy w RP), …, funkcjonowanie RRP, bo realizowane przez osoby nieuprawnione –
nieposiadające wymaganych przepisami w/w prawa i wolą suwerena niepodważalnie
udokumentowanych mandatów społecznych oraz uporczywe działania na szkodę państwa i Narodu
Polskiego (utrudnianie działalności polskim przedsiębiorcom i rolnikom, zadłużanie państwa
polskiego – kredyty w międzynarodowych instytucjach finansowych, okradanie Polaków –
kontrybucje/haracze zwane dla niepoznaki podatkami, składkami ubezpieczeniowymi, emerytalnymi,
…, pozbawianie praw człowieka - poniżanie, pozbawianie niepodległości, ludobójstwo pod pozorami
leczenia, dewastacja służby zdrowia, …,) co wyczerpuje znamiona przestępstw: art.: 118, 127, 231,
…, k.k. (Dz.U.2000.0.1444 t.j.).
Dotyczy:
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Wszystkich przedstawicieli RRP – Prezesa Rady Ministrów i jego Kancelarii, Rady Ministrów oraz
wszystkich Ministerstw.
2.

Żądania Zwierzchnika Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej:
Działając w interesie państwa i Narodu Polskiego w imieniu suwerena sprawującego w sposób
bezpośredni władzę zwierzchnią w RP na podstawie prawa naturalnego i art. 4 Konstytucji
(http://www.tcichocki.pl/20141102_Proklamacja_przejecia_wladzy_przez_Narod_Polski.pdf - PPWB)
kategorycznie żądam:

2.1. Wykazania na podstawie art. 4 i art. 13 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2020.0.2176
t.j.) w związku z treścią art.: 4.1, 4.2 i 61 Konstytucji oraz art. 3 DZW legalności uprawnień
wszystkich przedstawicieli RRP poprzez wykazanie faktu posiadania przez nich wymaganych prawem
i wolą suwerena niepodważalnie udokumentowanych mandatów społecznych pod rygorem
nieważności z mocy prawa wszelkich rozporządzeń i decyzji oraz odpowiedzialności karnej przed
organami Zwierzchnika Władzy w RP za działanie na szkodę państwa i Narodu Polskiego w związku z
faktem nielegalnego funkcjonowania Prokuratury, sądownictwa i wszystkich innych organów w
państwie (żaden z nich nie wykazał suwerenowi legalności uprawnień swoich przedstawicieli).
W przypadku powoływania się na ustalenia PKW i SN należy również wykazać legalność uprawnień
przedstawicieli tych organów.
W tym celu należy wykazać suwerenowi fakt posiadania niepodważalnie udokumentowanych
mandatów społecznych przez tych Prezydentów RP, którzy powoływali poszczególnych
przedstawicieli PKW i SN do sprawowania urzędu na stanowiskach sędziowskich.
2.2. W przypadku nie udzielenia odpowiedzi lub nie wykazania w ustawowym terminie legalności
uprawnień, o których mowa powyżej - niezwłocznego zaprzestania procederu nielegalnego
funkcjonowania i nieuprawnionego odwoływania się do przepisów prawa przeznaczonego wyłącznie
dla organów legalnych – reprezentowanych przez osoby uprawnione oraz działania na szkodę państwa
i Narodu Polskiego.
2.3. W przypadku nie udzielenia odpowiedzi lub nie wykazania legalności uprawnień i nie zaprzestania
nielegalnego funkcjonowania w ustawowym terminie – wskazania (w związku z treścią art. 6 k.p.a. i
art. 7 Konstytucji) podstawy prawnej i faktycznej nie zastosowania się do przedstawionych powyżej
żądań suwerena bezpośrednio sprawującego władzę zwierzchnią w RP w zgodzie z polską racją stanu i
polskim interesem narodowym pod rygorem aktywacji zakonspirowanych Trybunałów Narodu
Polskiego i Oddziałów Obrony Koniecznej Narodu Polskiego – organów Zwierzchnika Władzy w RP
(art. 8 DZW).
Informuję ponadto, że do chwili obecnej nie podważono prawomocnego, ostatecznego i obowiązującego
charakteru w/w PPWB i DZW, co oznacza, że wywołują one skutki prawne.

Odpowiedzi na niniejsze pismo udzielić może wyłącznie osoba uprawniona do legalnego reprezentowania
RRP w ustawowym terminie i w trybie formalnym pod rygorem jej nieważności. Odpowiedź RRP
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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 państwie.
Tadeusz Cichocki

Zwierzchnik Władzy w Rzeczypospolitej Polskiej

Do wiadomości:
- Zwierzchnik Władzy Rzeczypospolitej Polskiej;
- Urząd Skarbowy w Piasecznie - us.piaseczno@mf.gov.pl; us1418@mz.mofnet.gov.pl;
- 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; koselzbieta.radomska@kbw.gov.pl; szc-sekretariat@kbw.gov.pl; gow-dorota.jurczynska@kbw.gov.pl; zgastanislaw.blonkowski@kbw.gov.pl; jga-agata.rycyk@kbw.gov.pl; walbrzych@kbw.gov.pl; opole@kbw.gov.pl; bbidyr@kbw.gov.pl; nowy.sacz@kbw.gov.pl; kro-leszek.bak@kbw.gov.pl; prz-zygmunt.leszczynski@kbw.gov.pl; zamanna.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; tagdyr@kbw.gov.pl; lub-daniel.drzazga@kbw.gov.pl; sid-marcin.skolimowski@kbw.gov.pl; lom-dyr@kbw.gov.pl; ciegrazyna.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; piobiuro@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; sekretariat.BDG@mf.gov.pl; ias.wroclaw@mf.gov.pl; us.jawor@mf.gov.pl;
us.boleslawiec@mf.gov.pl; us.bystrzyca_klodzka@mf.gov.pl; us.dzierzoniow@mf.gov.pl; us.glogow@mf.gov.pl;
us.jelenia_gora@mf.gov.pl; us.kamienna_gora@mf.gov.pl; us.klodzko@mf.gov.pl; us.legnica@mf.gov.pl; us.luban@mf.gov.pl;
us.lubin@mf.gov.pl; us.lwowek_slaski@mf.gov.pl; us.milicz@mf.gov.pl; us.nowa_ruda@mf.gov.pl; us.olesnica@mf.gov.pl;
us.olawa@mf.gov.pl; us.strzelin@mf.gov.pl; us.sroda_slaska@mf.gov.pl; us.swidnica@mf.gov.pl; us.trzebnica@mf.gov.pl;
us.walbrzych@mf.gov.pl; us.wolow@mf.gov.pl; us.wroclaw.fabryczna@mf.gov.pl; us.wroclaw.krzyki@mf.gov.pl;
us.wroclaw.psie_pole@mf.gov.pl; us.wroclaw.stare_miasto@mf.gov.pl; us.wroclaw.srodmiescie@mf.gov.pl;
us.znin@mf.gov.pl; us.rypin@mf.gov.pl; us.gora@mf.gov.pl; 1.us.wroclaw@mf.gov.pl; us.zabkowice_slaskie@mf.gov.pl;
us.zgorzelec@mf.gov.pl; us.naklo@mf.gov.pl; us.polkowice@mf.gov.pl; us.zlotoryja@mf.gov.pl; dolnoslaski.us@mf.gov.pl;
wroclaw.ucs@mf.gov.pl; us.lipno@mf.gov.pl; UCS.451000@mf.gov.pl; OC451010@mf.gov.pl; OC451030@mf.gov.pl;
OC451040@mf.gov.pl; UCS.452000@mf.gov.pl; OC452020@mf.gov.pl; OC452030@mf.gov.pl; UCS.454000@mf.gov.pl;
OC454010@mf.gov.pl; ias.bydgoszcz@mf.gov.pl; us.aleksandrow-kujawski@mf.gov.pl; us.brodnica@mf.gov.pl;
1us.bydgoszcz@mf.gov.pl; 2us.bydgoszcz@mf.gov.pl; 3us.bydgoszcz@mf.gov.pl; us.chelmno@mf.gov.pl;
us.grudziadz@mf.gov.pl; 1us.torun@mf.gov.pl; us.inowroclaw@mf.gov.pl; us.mogilno@mf.gov.pl; us.radziejow@mf.gov.pl;
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us.swiecie@mf.gov.pl; 2us.torun@mf.gov.pl; us.tuchola@mf.gov.pl; us.wabrzezno@mf.gov.pl; us.wloclawek@mf.gov.pl;
us.golub-dobrzyn@mf.gov.pl; us.sepolno-krajenskie@mf.gov.pl; us.kujawsko-pomorski@mf.gov.pl; kujawskopomorski.ucs@mf.gov.pl; ucsd.431000@mf.gov.pl; pl431020@mf.gv.pl; pl431030@mf.gov.pl; ucsd.432000@mf.gov.pl;
pl432010@mf.gov.pl; pl432030@mf.gov.pl; pl432040@mf.gov.pl; kis.torun@mf.gov.pl; sekretariat.ias.lublin@mf.gov.pl;
sekretariat.us.biala-podlaska@mf.gov.pl; sekretariat.us.bilgoraj@mf.gov.pl; sekretariat.us.chelm@mf.gov.pl;
sekretariat.us.hrubieszow@mf.gov.pl; sekretariat.us.janow-lubelski@mf.gov.pl; sekretariat.us.krasnystaw@mf.gov.pl;
sekretariat.us.krasnik@mf.gov.pl; sekretariat.us.lubartow@mf.gov.pl; sekretariat.1us.lublin@mf.gov.pl; us.lask@mf.gov.pl;
sekretariat.2us.lublin@mf.gov.pl; sekretariat.3us.lublin@mf.gov.pl; sekretariat.us.lukow@mf.gov.pl; sekretariat.us.opolelubelskie@mf.gov.pl; sekretariat.us.parczew@mf.gov.pl; sekretariat.us.pulawy@mf.gov.pl; sekretariat.us.radzynpodlaski@mf.gov.pl; sekretariat.us.tomaszow-lubelski@mf.gov.pl; sekretariat.us.wlodawa@mf.gov.pl; lubelski.ucs@mf.gov.pl;
sekretariat.us.zamosc@mf.gov.pl; sekretariat.us.leczna@mf.gov.pl; sekretariat.us.ryki@mf.gov.pl; us.slubice@mf.gov.pl;
sekretariat.oc.301020@mf.gov.pl; sekretariat.ucs.301000@mf.gov.pl; sekretariat.lus.lublin@mf.gov.pl; us.nowasol@mf.gov.pl;
sekretariat.oc.301010@mf.gov.pl; sekretariat.oc.301040@mf.gov.pl; sekretariat.oc.301050@mf.gov.pl; us.zagan@mf.gov.pl;
1us.zielonagora@mf.gov.pl; us.zary@mf.gov.pl; us.swiebodzin@mf.gov.pl; us.miedzyrzecz@mf.gov.pl; us.kutno@mf.gov.pl;
us.krosnoodrzanskie@mf.gov.pl; us.gorzowwielkopolski@mf.gov.pl; ias.zielonagora@mf.gov.pl; us.belchatow@mf.gov.pl;
- Ministerstwo Sprawiedliwości - skargi@ms.gov.pl; kontakt@ms.gov.pl; biuro.podawcze@pk.gov.pl; ias.lodz@mf.gov.pl;
glowna.komisja@ipn.gov.pl; rzecznik@pk.gov.pl; media@ms.gov.pl; komwer@ms.gov.pl; komwer.media@ms.gov.pl; ekrk@ms.gov.pl; b-krk@ms.gov.pl; iod@ms.gov.pl; internet@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@bielskpodl.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@warminskomazurska.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;
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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; sekwse@sn.pl; bip@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; rzecznik@mswia.gov.pl;
kontakt@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;
sekretariat.DFE@mswia.gov.pl; bnw.koordynacja@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;
kontakt@mon.gov.pl; lapinski.sekretariat@mon.gov.pl; podsekdspo@mon.gov.pl; dyrgenmon@mon.gov.pl; da@mon.gov.pl;
dc.sekretariat@mon.gov.pl; sek.ociepa@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; sekretariat.din@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;
sekretariat.ssgwp@mon.gov.pl; sekretariatdnisw@mon.gov.pl; jklejszmit@mon.gov.pl; rzeczniksgwp@ron.mil.pl;
newsroom@mon.gov.pl;
- NIK - nik@nik.gov.pl; rzecznik.prasowy@nik.gov.pl; Zbigniew.Matwiej@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.kptarczyn@ksp.policja.gov.pl; dzielnicowy.konstancinjeziorna3@ksp.policja.gov.pl; dzielnicowy.tarczyn12@ksp.policja.gov.pl;
dzielnicowy.konstancinjeziorna4@ksp.policja.gov.pl; dzielnicowy.tarczyn13@ksp.policja.gov.pl;
dzielnicowy.gorakalwaria13@ksp.policja.gov.pl; dzielnicowy.gorakalwaria14@ksp.policja.gov.pl;
dzielnicowy.gorakalwaria15@ksp.policja.gov.pl; dzielnicowy.lesznowola16@ksp.policja.gov.pl;
dzielnicowy.lesznowola17@ksp.policja.gov.pl; dzielnicowy.lesznowola18@ksp.policja.gov.pl;
dzielnicowy.lesznowola19@ksp.policja.gov.pl; dzielnicowy.tarczyn14@ksp.policja.gov.pl; radoslaw.debski@ksp.policja.gov.pl;
dzielnicowy.prazmow1@ksp.policja.gov.pl; dzielnicowy.prazmow2@ksp.policja.gov.pl;
dzielnicowy.prazmow3@ksp.policja.gov.pl; dzielnicowy.zalesiegorne1@ksp.policja.gov.pl;
dzielnicowy.zalesiegorne2@ksp.policja.gov.pl;
- Komornik Sądowy przy 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;
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- 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@srpragapolnoc.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@komornikwarszawa.com.pl; warszawa.rudzka@komornik.pl;
- SR dla W-wy Żoliborza - boi@srzoliborz.pl;
- SR P-no - administracyjny@piaseczno.sr.gov.pl; cywilny@piaseczno.sr.gov.pl; boi@piaseczno.sr.gov.pl;
- Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - sekretariatBM@mgm.gov.pl;
SekretariatMGrobarczyka@mgm.gov.pl; SekretariatGWitkowskiego@mgm.gov.pl; SekretariatAMoskwy@mgm.gov.pl;
SekretariatDG@mgm.gov.pl; SekretariatDEM@mgm.gov.pl; SekretariatDGM@mgm.gov.pl;
SekretariatDGWiZS@mgm.gov.pl; sekretariatDOK@mgm.gov.pl; SekretariatDNW@mgm.gov.pl; SekretariatDP@mgm.gov.pl;
SekretariatDR@mgm.gov.pl; SekretariatDWM@mgm.gov.pl;
- Ministerstwo Klimatu - info@klimat.gov.pl; Biuro.Ministra@klimat.gov.pl; Departament.Ekonomiczny@klimat.gov.pl;
Departament.Edukacji.i.Komunikacji@klimat.gov.pl; Departament.Funduszy.Ekologicznych@klimat.gov.pl;
DGK@klimat.gov.pl; Departament.Gospodarki.Odpadami@klimat.gov.pl; Departament.Lesnictwa@klimat.gov.pl;
Departament.Nadzoru.Geologicznego@klimat.gov.pl; Departament.Prawny@klimat.gov.pl; sekretariatdsm@klimat.gov.pl;
Departament.Ochrony.Przyrody@klimat.gov.pl; Biuro.Dyrektora.Generalnego@klimat.gov.pl; dsp@klimat.gov.pl;
biuro.ds.prezydencji.konferencji.stron@klimat.gov.pl; Gabinet.Polityczny.Ministra@klimat.gov.pl;
Biuro.Kontroli.i.Audytu.Wewnetrznego@klimat.gov.pl; Departament.Zarzadzania.Srodowiskiem@klimat.gov.pl;
Departament.Ochrony.Powietrza.i.Klimatu@mos.gov.pl; Biuro.Finansowe@klimat.gov.pl;
Departament.Polityki.Surowcowej.i.Analiz@klimat.gov.pl; dso@klimat.gov.pl; inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl;
departament.zrownowazonego.rozwoju.i.wspolpracy.miedzynarodowej@klimat.gov.pl; departament.ropy.i.gazu@klimat.gov.pl;
departament.energii.jadrowej@klimat.gov.pl; departament.cieplownictwa@klimat.gov.pl;
Departament.Edukacji.i.Komunikacji@klimat.gov.pl; departament.elektroenergetyki@klimat.gov.pl;
departament.elektromobilnosci.i.gospodarki.wodorowej@klimat.gov.pl; departament.funduszy.europejskich@klimat.gov.pl;
departament.instrumentow.srodowiskowych@klimat.gov.pl; departament.ochrony.powietrza.i.polityki.miejskiej@klimat.gov.pl;
departament.odnawialnych.zrodel.energii@klimat.gov.pl;
departament.strategii.i.planowania.transformacji.klimatycznej@klimat.gov.pl;
- Ministerstwo Edukacji i Nauki - kancelaria@mein.gov.pl; biuro.prasowe@mein.gov.pl; sekretariat.dbf@mein.gov.pl;
sekretariat.de@mein.gov.pl; sekretariat.dfs@mein.gov.pl; sekretariat.dir@mein.gov.pl; sekretariat.bka@mein.gov.pl;
sekretariat.dko@mein.gov.pl; sekretariat.dn@mein.gov.pl; sekretariat.dpo@mein.gov.pl; sekretariat.dp@mein.gov.pl;
sekretariat.dpnp@mein.gov.pl; sekretariat.dpi@mein.gov.pl; sekretariat.DSKKZ@mein.gov.pl; sekretariat.dsw@mein.gov.pl;
sekretariat.dwm@mein.gov.pl; sekretariat.dwst@mein.gov.pl; sekretariat.DWEW@mein.gov.pl; sekretariat.bdg@mein.gov.pl;
sekretariat.bdg.edukacja@mein.gov.pl; sekretariat.bm.nauka@mein.gov.pl; sekretariat.bm.edukacja@mein.gov.pl;
sekretariat.gpm@mein.gov.pl; szkolenia@zcdn.edu.pl; sekretariat@zcdn.edu.pl; ncybort-ziolo@zcdn.edu.pl; iod@cen.gda.pl;
etypanska@zcdn.edu.pl; wzaborski@zcdn.edu.pl; rczekala@zcdn.edu.pl; sadamowicz@zcdn.edu.pl; agodzinska@zcdn.edu.pl;
gryfice@zcdn.edu.pl; mysliborz@zcdn.edu.pl; swinoujscie@zcdn.edu.pl; g.bogacz@cdn.pila.pl; b.walczak@cdn.pila.pl;
z.jedynak@cdn.pila.pl; w.barczak@cdn.pila.pl; sekretariat@cdn.pila.pl; pku@cdn.pila.pl; i.denisoff@cdn.pila.pl;
j.midor@cdn.pila.pl; i.okrzesik-frackowiak@cdn.pila.pl; a.buczak@cdn.pila.pl; pd@cdn.pila.pl; m.gutowska@cdn.pila.pl;
j.stachowiak@cdn.pila.pl; k.skotarczak-dobrzynska@cdn.pila.pl; piw@cdn.pila.pl; k.kwasnik@cdn.pila.pl;
s.kozlowski@cdn.pila.pl; p.owsianny@cdn.pila.pl; a.maluskiewicz@cdn.pila.pl; l.sienkiewicz@cdn.pila.pl;
t.bugajski@cdn.pila.pl; r.pielacha@cdn.pila.pl; j.hippmann@cdn.pila.pl; wypozyczalnia@cdn.pila.pl; m.michalek@cdn.pila.pl;
informacja@cdn.pila.pl; gromadzenie@cdn.pila.pl; cen@cen.bialystok.pl; ryszard.chodyniecki@cen.bialystok.edu.pl;
katarzyna.gosk@cen.bialystok.edu.pl; wiktoria.blakicka@cen.bialystok.edu.pl; elzbieta.chrabolowska@cen.bialystok.edu.pl;
marzena.ciruk@cen.bialystok.edu.pl; katarzyna.gagan@cen.bialystok.edu.pl; magdalena.kraszewska@cen.bialystok.edu.pl;
anna.krawczuk@cen.bialystok.edu.pl; ryszard.kulinski@cen.bialystok.edu.pl; grazyna.laniewska@cen.bialystok.edu.pl;
krystyna.luniewska@cen.bialystok.edu.pl; jadwiga.piotrowska@cen.bialystok.edu.pl; joanna.szydlowska@cen.bialystok.edu.pl;
kamilla.przychodzien@cen.bialystok.edu.pl; andrzej.sadowski@cen.bialystok.edu.pl; ewa.sciana@cen.bialystok.edu.pl;
olga.topolewska@cen.bialystok.edu.pl; jolanta.wysztygiel@cen.bialystok.edu.pl; urszula.badura@cen.bialystok.edu.pl;
lilla.buslowska@cen.bialystok.edu.pl; karolina.chmur@cen.bialystok.edu.pl; andrzej.cwalinski@cen.bialystok.edu.pl;
joanna.jurczykowska@cen.bialystok.edu.pl; jan.karczewski@cen.bialystok.edu.pl; hanna.maka@cen.bialystok.edu.pl;
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ewa.podgorzak@cen.bialystok.edu.pl; bozena.stocka@cen.bialystok.edu.pl; barbara.uscinowicz@cen.bialystok.edu.pl;
renata.woroniecka@cen.bialystok.edu.pl; malgorzata.zajaczkowska@cen.bialystok.edu.pl; ewa.ziejewska@cen.bialystok.edu.pl;
jolanta.bakier@cen.bialystok.edu.pl; emilia.chojnowska@cen.bialystok.edu.pl; ewa.harasimik@cen.bialystok.edu.pl;
alicja.juszkiewicz@cen.bialystok.edu.pl; malgorzata.kakareko-wiszowata@cen.bialystok.edu.pl; sekretariat@cen.gda.pl;
malgorzata.konopka@cen.bialystok.edu.pl; elzbieta.korzeniecka@cen.bialystok.edu.pl; alicja.stankiewicz@cen.bialystok.edu.pl;
barbara.werpachowska@cen.bialystok.edu.pl; ewa.furche@cen.gda.pl; tomasz.kakol@cen.gda.pl; irmina.buczek@cen.gda.pl;
malgorzata.bukowska@cen.gda.pl; malgorzata.dotka-mossakowska@cen.gda.pl; lukasz.frankow@cen.gda.pl;
aleksandra.grzybowska@cen.gda.pl; jolanta.kijakowska@cen.gda.pl; sylwia.kilanowska-meczykowska@cen.gda.pl;
urszula.kornas-krzyzykowska@cen.gda.pl; marzena.kozlowska@cen.gda.pl; dominika.ringwelska@cen.gda.pl;
beata.symbor@cen.gda.pl; magdalena.urbas@cen.gda.pl; e.jura.doradca@cen.gda.pl; t.kacik.doradca@cen.gda.pl;
a.kaczmarska.doradca@cen.gda.pl; t.michalska.doradca@cen.gda.pl; d.suchacz.doradca@cen.gda.pl; alina.benn@cen.gda.pl;
m.szczepan.doradca@cen.gda.pl; b.szymczak.doradca@cen.gda.pl; joanna.aleksandrowicz@cen.gda.pl; ewa.dunaj@cen.gda.pl;
anna.salitra@cen.gda.pl; katarzyna.geba@cen.gda.pl; agnieszka.grewling-stolc@cen.gda.pl; piotr.zubowicz@cen.gda.pl;
paulina.bigus@cen.gda.pl; tomasz.kacik@cen.gda.pl; beata.kapela-baginska@cen.gda.pl; beata.kuna@cen.gda.pl;
dorota.myslinska@cen.gda.pl; sebastian.pilich@cen.gda.pl; alicja.silikowska@cen.gda.pl; alicja.kowalewska@cen.gda.pl;
zofia.borkowska@cen.gda.pl; dariusz.urbanek@cen.gda.pl; sylwia.lukaszewska@cen.gda.pl; bogdan.bialobrzeski@cen.gda.pl;
andrzej.cylwik@cen.gda.pl; dorota.gmerek@cen.gda.pl; lukasz.krawiec@cen.gda.pl; beata.kwasniewska@cen.gda.pl;
cenjstwspolpraca@cen.gda.pl; agata.roznawska@cen.gda.pl; anna.szablowska@cen.gda.pl; olgierd.tuszkiewicz@cen.gda.pl;
- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - prezes@wody.gov.pl; media@wody.gov.pl; sekretariat.pu@wody.gov.pl;
sekretariat.pp@wody.gov.pl; sekretariat.pe@wody.gov.pl; sekretariat.pz@wody.gov.pl; agnieszka.gielazynsasimowicz@wody.gov.pl; lhofman@wody.gov.pl; edyta.rynkiewicz@wody.gov.pl; boguslaw.pinkiewicz@wody.gov.pl;
magdalena.gala@wody.gov.pl; jaroslaw.kowalczyk@wody.gov.pl; beata.zola@wody.gov.pl; Krzysztof.Gwizdak@wody.gov.pl;
michal.kaczmarek@wody.gov.pl; urszula.tomon@wody.gov.pl; anna.tarka@wody.gov.pl; j.al-douri.doradca@cen.gda.pl;
w.bejger.doradca@cen.gda.pl; a.hochleitner.doradca@cen.gda.pl;
- Ministerstwo Aktywów Państwowych - media@map.gov.pl; sekretariatCK@map.gov.pl; Lukasz.Wroblewski@map.gov.pl;
iodo@map.gov.pl; map@map.gov.pl; sekretariatdzk@map.gov.pl; SekretariatDAS@map.gov.pl; sekretariatDBF@map.gov.pl;
sekretariatDFE@map.gov.pl; sekretariatDGA@map.gov.pl; sekretariatDKO@map.gov.pl; sekretariatDKA@map.gov.pl;
sekretariatDNI@map.gov.pl; sekretariatDNII@map.gov.pl; sekretariatDNIII@map.gov.pl; sekretariatDPE@map.gov.pl;
sekretariatDP@map.gov.pl; sekretariatBA@map.gov.pl; sekretariatBRN@map.gov.pl; sekretariatBDG@map.gov.pl;
sekretariatBKI@map.gov.pl; sekretariatBM@map.gov.pl; sekretariatMMalecki@map.gov.pl; sekretariatJKanthak@map.gov.pl;
sekretariatASliwka@map.gov.pl; sekretariatKRabenda@map.gov.pl; sekretariatPPyzik@map.gov.pl;
- Ambasada Republiki Argentyńskiej - epolo@mrecic.gov.ar; secretary.epolo@mrecic.gov.ar; cultura.epolo@mrecic.gov.ar;
secons.epolo@mrecic.gov.ar; secom.epolo@mrecic.gov.ar;
- Ambasada Związku Australijskiego - ambasada.australia@dfat.gov.au;
- Ambasada Republiki Białorusi - poland@mfa.gov.by; poland.ckb@mfa.gov.by;
- Ambasada Królestwa Belgii - warsaw@diplobel.fed.be; consulate.warsaw@diplobel.fed.be;
- Ambasada Republiki Czeskiej - warsaw@embassy.mzv.cz; consulate_warsaw@mzv.cz;
- Ambasada Republiki Francuskiej - presse@ambafrance-pl.org; varsovie@dgtresor.gouv.fr;
- Ambasada Gruzji - warsaw.emb@mfa.gov.ge;
- Ambasada Republiki Federalnej Niemiec - warszawa@wars.diplo.de;
- Ambasada Republiki Greckiej - gremb.war@mfa.gr; grcon.war@mfa.gr; gremb.war@mfa.gr;
- Ambasada Węgier - mission.vao@mfa.gov.hu; consulate.vao@mfa.gov.hu;
- Ambasada Republiki Islandii - infoberlin@mfa.is;
- Ambasada Islamskiej Republiki Iranu - iranemb@iranemb.warsaw.pl;
- Ambasada Federacji Rosyjskiej - rusembpol@mid.ru; warsaw@kdmid.ru; brhrosji@poczta.onet.pl;
- Ambasada Republiki Serbii - embassy.warsaw@mfa.rs;
- Ambasada Republiki Słowackiej - emb.warsaw@mzv.sk; cons.warsaw@mzv.sk;
- Ambasada Republiki Słowenii - sloembassy.warsaw@gov.si;
- Ambasada Syryjskiej Republiki Arabskiej - embsyria@palmyra.neostrada.pl;
- Ambasada Islamskiej Republiki Afganistanu - warsaw@afghanembassy.com.pl;
- Ambasada Republiki Albanii - alb@atos.warman.com.pl;
- Ambasada Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej - warsaw@algerianembassy.pl;
- Ambasada Księstwa Andory - exteriors.gov@andorra.ad;
- Ambasada Republiki Panamy - embapanama@gmail.com;
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- Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki - KrakowNIV@state.gov; FBU.krakow@ssa.gov; KrakowAIRC@state.gov;
warsaw.office.box@mail.doc.gov;
- Ambasada Chińskiej Republiki Ludowej - consular@chinaembassy.org.pl;
- Ambasada Republiki Indii - amboffice.warsaw@mea.gov.in;
- Ambasada Islamskiej Republiki Pakistanu - parepwarsaw@gmail.pl;
- Ambasada Kanady - wsaw@international.gc.ca;
- Nuncjatura Apostolska - nuncjatura@episkopat.pl;
- Ambasada Republiki Turcji - embassy.warsaw@mfa.gov.tr; turkem01@neostrada.pl;
- Ambasada Palestyny - info@palestine.pl;
- Ambasada Państwa Izrael - itonut@israel.pl; publicaffairs@warsaw.mfa.gov.il;
- Ambasada Republiki Macedonii Północnej - warsaw@mfa.gov.mk;
- Ambasada Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej - info@britishembassy.pl;
warsaw.commercialsection@fco.gov.uk; warsaw_visamail@fco.gov.pl;
- Ambasada Królestwa Szwecji - ambassaden.warszawa@gov.se; polen@swedishtrade.se;
- Ambasada Konfederacji Szwajcarskiej - var.vertretung@eda.admin.ch;
- 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;
- Radca Prawny Michał Syguła ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław – kancelaria@vialex.pl;
- UMWK-P - mw.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl; ww.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl; czw.sekretariat@kujawskopomorskie.pl; sejmik@kujawsko-pomorskie.pl;
- Urząd Miejski w Radomiu - biuroprasowe@umradom.pl; rzecznik@umradom.pl; biuroprawne@umradom.pl;
kadry@umradom.pl; bag@umradom.pl; gis@umradom.pl; sekretariatbp@umradom.pl; architektura@umradom.pl;
geodezja@umradom.pl; wzn@umradom.pl; bzn@umradom.pl; inwest@umradom.pl; srodowisko@umradom.pl;
gok@umradom.pl; komunikacja@umradom.pl; projekty@umradom.pl; bhp@umradom.pl;
- UMWŁ – sekretariat@znwl.pl; znwl@lodzkie.pl; roa@lodzkie.pl; info@rcpslodz.pl;
- MUW - bko@mazowieckie.pl; bou@mazowieckie.pl; b.ochrony@mazowieckie.pl; bri@mazowieckie.pl;
bw@mazowieckie.pl; wbzk@mazowieckie.pl; bf@mazowieckie.pl; bi@mazowieckie.pl; wf@mazowieckie.pl;
wg@mazowieckie.pl; winfrastruktury@mazowieckie.pl; wk@mazowieckie.pl; wnp@mazowieckie.pl;
sekretariatwzon@mazowieckie.pl; wps@mazowieckie.pl; spw@mazowieckie.pl; wsc@mazowieckie.pl; wso@mazowieckie.pl;
wz@mazowieckie.pl; wrp@mazowieckie.pl; PSL@mazowieckie.pl; mgrabowski@mazowieckie.pl;
a.zebrowska@mazowieckie.pl; mmazurska@mazowieckie.pl; kmurawski@mazowieckie.pl; akaszuba@mazowieckie.pl;
aczaplicka@mazowieckie.pl; apankowska-galaj@mazowieckie.pl; mkaminska@mazowieckie.pl; kharmata@mazowieckie.pl;
kkosciesza@mazowieckie.pl; pabramczyk@mazowieckie.pl; awasielewski@mazowieckie.pl; mmaslanka@mazowieckie.pl;
kryzys@mazowieckie.pl; sbala@mazowieckie.pl; akrzoska@mazowieckie.pl; winfrastruktury@mazowieckie.pl;
asubda@mazowieckie.pl; sekretariatwn@mazowieckie.pl; kluba@mazowieckie.pl; eginda@mazowieckie.pl;
spw@mazowieckie.pl; knasilowska@mazowieckie.pl; tslawatyniec@mazowieckie.pl; hkrajkowska@mazowieckie.pl;
aczaplicka@mazowieckie.pl; m.kret@mazowieckie.pl; czkmed@mazowieckie.pl; zgromadzenia@mazowieckie.pl;
- ŚUW - szczepienia@katowice.uw.gov.pl; iod@katowice.uw.gov.pl; ba-sekretariat@katowice.uw.gov.pl; okbiuro@katowice.uw.gov.pl; ka-sekretariat@katowice.uw.gov.pl; np@katowice.uw.gov.pl; wzk@katowice.uw.gov.pl; nzsekretariat@katowice.uw.gov.pl; nw@katowice.uw.gov.pl; wcpr@katowice.uw.gov.pl; if@katowice.uw.gov.pl; pssekretariat@katowice.uw.gov.pl; fn@katowice.uw.gov.pl; wsoim@katowice.uw.gov.pl; wzon.katowice@katowice.uw.gov.pl;
straz.lowiecka@katowice.uw.gov.pl; wingik@katowice.uw.gov.pl;
- PSP - straz@katowice.kwpsp.gov.pl; bip@katowice.kwpsp.gov.pl;
- KWP - kancelaria-kwp@ka.policja.gov.pl; gabinet-kwp@ka.policja.gov.pl; teleinformatyka@ka.policja.gov.pl;
kryminalna@ka.policja.gov.pl; kibice@ka.policja.gov.pl; przestepstwa-gospodarcze@ka.policja.gov.pl;
narkotyki@ka.policja.gov.pl; korupcja@ka.policja.gov.pl; prewencja@ka.policja.gov.pl; ruch-drogowy@ka.policja.gov.pl;
informacje-niejawne@ka.policja.gov.pl; kontrola@ka.policja.gov.pl; kadry@ka.policja.gov.pl; doboruszkolenia@ka.policja.gov.pl; postepowania-administracyjne@ka.policja.gov.pl; finansowy@ka.policja.gov.pl;
zaopatrzenie@ka.policja.gov.pl; transport@ka.policja.gov.pl; inwestycje@ka.policja.gov.pl; sztab@ka.policja.gov.pl;
konwoj@ka.policja.gov.pl; laboratorium@ka.policja.gov.pl; konwoj@ka.policja.gov.pl; cyberprzestepczosc@ka.policja.gov.pl;
psycholodzy@ka.policja.gov.pl; policja@ka.policja.gov.pl; zamowienia@ka.policja.gov.pl; zespol-prawny@ka.policja.gov.pl;

Strona 8 z 10

konwoj.pid.bielsko@ka.policja.gov.pl; konwoj.pid.katowice@ka.policja.gov.pl; rzecznik@ka.policja.gov.pl;
- ŚWIF - sekretariat@wif.katowice.pl; bielsko@wif.katowice.pl; laboratorium@wif.katowice.pl;
- ŚKO - kancelaria@kuratorium.katowice.pl; sekretariat_re@kuratorium.katowice.pl; sekretariat_np@kuratorium.katowice.pl;
iod@kuratorium.katowice.pl; bielsko@kuratorium.katowice.pl; bytom@kuratorium.katowice.pl;
czestochowa@kuratorium.katowice.pl; gliwice@kuratorium.katowice.pl; rybnik@kuratorium.katowice.pl;
sosnowiec@kuratorium.katowice.pl;
- ŚWIOŚ - sekretariat@katowice.wios.gov.pl; czestochowa@katowice.wios.gov.pl; bielsko@katowice.wios.gov.pl;
dyzur@katowice.wios.gov.pl; rwmskatowice@gios.gov.pl;
- Ministerstwo Zdrowia - kancelaria@mz.gov.pl; dep-as@mz.gov.pl; dep-db@mz.gov.pl; dep-bf@mz.gov.pl; depds@mz.gov.pl; dep-di@mz.gov.pl; dep-sys@mz.gov.pl; dep-dn@mz.gov.pl; dep-doci@mz.gov.pl; dep-pl@mz.gov.pl; deppr@mz.gov.pl; dep-rkm@mz.gov.pl; dep-zp@mz.gov.pl; biuro-ba@mz.gov.pl; biuro-bm@mz.gov.pl;
biurokomunikacji@mz.gov.pl; biuro-wm@mz.gov.pl; inspektorat@gis.gov.pl; gif@gif.gov.pl; biuro@chemikalia.gov.pl;
gp@urpl.gov.pl; pl@urpl.gov.pl; wm@urpl.gov.pl; pb@urpl.gov.pl; plw@urpl.gov.pl; pw@urpl.gov.pl; gabinetdg@urpl.gov.pl;
dp@urpl.gov.pl; df@urpl.gov.pl; dlm@urpl.gov.pl; drl@urpl.gov.pl; dzl@urpl.gov.pl; dol@urpl.gov.pl; dml@urpl.gov.pl;
dbl@urpl.gov.pl; del@urpl.gov.pl; drw@urpl.gov.pl; dow@urpl.gov.pl; dim@urpl.gov.pl; dnb@urpl.gov.pl; drb@urpl.gov.pl;
dib@urpl.gov.pl; bdg@urpl.gov.pl; bfk@urpl.gov.pl; bag@urpl.gov.pl; kancelaria@abm.gov.pl; sekretariat@aotm.gov.pl;
bto@post.pl; sekretariat@centralna.gov.pl; osrodek@cobjwdl.lodz.pl; sekretariat@polmicro.edu.pl; sekretariat@cem.edu.pl;
sekretariat@ckppip.edu.pl; kancelaria@cmkp.edu.pl; sekretariat@cmj.org.pl; transpl@poltransplant.org.pl; biuro@csioz.gov.pl;
sekretariat@dls.org.pl; administracja@elekcyjna.pl; gbl@gbl.waw.pl; kbpn@kbpn.gov.pl; sekretariat@kcbtik.pl;
aids@aids.gov.pl; kcor@kcor.gov.pl; sekretariat@kopsn.pl; sekretariat@lpr.com.pl; nck@nck.gov.pl; info@nfz-lublin.pl;
oddzial@nfz-zielonagora.pl; dlu@nfz-lodz.pl; del.piotrkow@nfz-lodz.pl; del.sieradz@nfz-lodz.pl; del.skierniewice@nfzlodz.pl; delegatura-gorzow@nfz-zielonagora.pl; oddzial.bydgoszcz@nfz-bydgoszcz.pl; torun@nfz-bydgoszcz.pl; nfz@nfzkrakow.pl; nowysacz@nfz-krakow.pl; nowytarg@nfz-krakow.pl; tarnow@nfz-krakow.pl; ekuz@nfz.gov.pl; kancelaria@nfzwarszawa.pl; ciechanow@nfz-warszawa.pl; ostroleka@nfz-warszawa.pl; plock@nfz-warszawa.pl; siedlce@nfz-warszawa.pl;
radom@nfz-warszawa.pl; informatyka@nfz-warszawa.pl; kancelaria@nfz-wroclaw.pl; sekretariat@nfz-wroclaw.pl;
dgjg.sekretariat@nfz-wroclaw.pl; dgle@nfz-wroclaw.pl; glogow@nfz-wroclaw.pl; dgwb@nfz-wroclaw.pl; sekretariat@nfzopole.pl; iod@nfz.gov.pl; tip@nfz.gov.pl; lomza@nfz-bialystok.pl; suwalki@nfz-bialystok.pl; siemiatycze@nfz-bialystok.pl;
sekretariat@nfz-rzeszow.pl; rzecznikprasowy@nfz-rzeszow.pl; gdansk@nfz-gdansk.pl; kancelaria@nfz-katowice.pl;
bielskobiala@nfz-katowice.pl; sekretariat_bielsko@nfz-katowice.pl; sekretariat_czestochowa@nfz-katowice.pl; rybnik@nfzkatowice.pl; sekretariat_piekary@nfz-katowice.pl; ekuz@nfz.gov.pl; biuro@nfz-kielce.pl; centrala@nfz-poznan.pl;
sekretariat@std.bialystok.pl; orr@orr.gov.pl; parpa@parpa.pl; pdz.jurata@op.pl; marketing@pdz-jurata.pl;
sekretariat@rckik.bialystok.pl; krew@rckik-bydgoszcz.com.pl; IOD@rckik-bydgoszcz.com.pl; wloclawek@rckikbydgoszcz.com.pl; inowroclaw@rckik-bydgoszcz.com.pl; torun@rckik-bydgoszcz.com.pl; brodnica@rckik-bydgoszcz.com.pl;
grudziadz@rckik-bydgoszcz.com.pl; info@krew.gda.pl; sekretariat@krwiodawstwo.kalisz.pl; sekretariat@krew.gda.pl;
ekspedycja@krwiodawstwo.kalisz.pl; ot.konin@krwiodawstwo.kalisz.pl; ot.ostrow@krwiodawstwo.kalisz.pl;
ot.ostrzeszow@krwiodawstwo.kalisz.pl; ot.krotoszyn@krwiodawstwo.kalisz.pl; farmacja@krwiodawstwo.kalisz.pl;
gabinet@krwiodawstwo.kalisz.pl; m.marek@krwiodawstwo.kalisz.pl; iod@krwiodawstwo.kalisz.pl; ot.tczew@krew.gda.pl;
i.far@krwiodawstwo.kalisz.pl; promocja@krwiodawstwo.kalisz.pl; k.kedzierski@krwiodawstwo.kalisz.pl;
a.kuleczko@krwiodawstwo.kalisz.pl; m.marek@krwiodawstwo.kalisz.pl; e.melka-foltynska@krwiodawstwo.kalisz.pl;
dzj@krwiodawstwo.kalisz.pl; konsultant@krwiodawstwo.kalisz.pl; finanse@krwiodawstwo.kalisz.pl; ot.gdynia@krew.gda.pl;
ot.starogard@krew.gda.pl; kadry@krwiodawstwo.kalisz.pl; k.ukleja@krwiodawstwo.kalisz.pl; ot.kwidzyn@krew.gda.pl;
przetarg@krwiodawstwo.kalisz.pl; a.wojciechowska@krwiodawstwo.kalisz.pl; d.nowak@krwiodawstwo.kalisz.pl;
ot.koscierzyna@krew.gda.pl; ot.kartuzy@krew.gda.pl; rckik@rckik-katowice.com.pl; rckik@rckik-katowice.pl;
rejestracja@rckik-katowice.pl; lekarz@rckik-katowice.pl; dz_org@rckik-katowice.pl; ekspedycja@rckik-katowice.pl;
zam_publ@rckik-katowice.pl; administracja@rckik-katowice.pl; informatyka@rckik-katowice.pl; preparatyka@rckikkatowice.pl; dpos@rckik-katowice.pl; ekipywyjazdowe@rckik-katowice.pl; farmacjaszpitalna@rckik-katowice.pl; bank@banktkanek.pl; kadry@rckik-katowice.pl; dit@rckik-katowice.pl; dzj@rckik-katowice.pl; sekretariat@rckik-kielce.com.pl;
promocja@rckik-kielce.com.pl; bank.tkanek@rckik-kielce.com.pl; sekretariat@rckik.krakow.pl; dzj@rckik.krakow.pl;
sekretariat@rckik.krakow.pl; j.ras@rckik.krakow.pl; sekretariat@rckik.krakow.pl; z.odelga@rckik.krakow.pl;
ksiegowosc@rckik.krakow.pl; e.morozewicz@rckik.krakow.pl; k.zajac@rckik.krakow.pl; magazyn@rckik.krakow.pl;
a.kulka@rckik.krakow.pl; praktyki@rckik.krakow.pl; promocja@rckik.krakow.pl; t.majka@rckik.krakow.pl;
l.libera@rckik.krakow.pl; m.szelag@rckik.krakow.pl; dzj@rckik.krakow.pl; iodo@rckik.krakow.pl; sekretariat@rckik.lublin.pl;
a.janeczek@rckik.krakow.pl; a.lizon@rckik.krakow.pl; rejestracja.dawcow@rckik.krakow.pl; dzial.dawcow@rckik.krakow.pl;
j.bieniek@rckik.krakow.pl; m.matejko@rckik.krakow.pl; serologia.dawcow@rckik.krakow.pl; b.geras@rckik.krakow.pl;
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p.konsultacyjna@rckik.krakow.pl; k.majewska@rckik.krakow.pl; hla@rckik.krakow.pl; wirusy@rckik.krakow.pl;
a.lesniewska@rckik.krakow.pl; laboratorium@rckik.krakow.pl; t.czerwiec@rckik.krakow.pl; preparaty@rckik.krakow.pl;
ekspedycja@rckik.krakow.pl; rozliczenie@rckik.krakow.pl; m.lukaszuk@rckik.krakow.pl; informatyka@rckik.krakow.pl;
serologia@rckik.lublin.pl; wirusy@rckik.lublin.pl; pracowniaskaz@rckik.lublin.pl; pracowniaanaliz@rckik.lublin.pl;
serologia.dawcy@rckik.lublin.pl; hla@rckik.lublin.pl; ods@rckik.lublin.pl; dfs@rckik.lublin.pl; promocja@rckik.lublin.pl;
ksiegowosc@rckik.lublin.pl; dop@rckik.lublin.pl; iod@rckik.lublin.pl; sekretariat@lodz.krwiodawstwo.pl; abi@rckikol.pl;
sekretariat@rckikol.pl; j.zwierzynski@rckikol.pl; e.garbula@rckikol.pl; j.miklaszewska@rckikol.pl; a.zdancewicz@rckikol.pl;
j.staniszewska@rckikol.pl; k.semerak@rckikol.pl; a.mikulska@rckikol.pl; r.kowalewski@rckikol.pl; e.suszek@rckikol.pl;
- Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej - kancelaria@mfipr.gov.pl; punktinformacyjny@cpe.gov.pl;
media@miir.gov.pl; magdalena.gawlas@mfipr.gov.pl; norbert.gulinski@mfipr.gov.pl; IOD@mfipr.gov.pl;
- Ministerstwo Infrastruktury - kancelaria@mi.gov.pl; sekretariatDBI@mi.gov.pl; sekretariatDDA@mib.gov.pl;
SekretariatDEM@mi.gov.pl; SekretariatDGM@mi.gov.pl; SekretariatDGWiZS@mi.gov.pl; sekretariatDTK@mi.gov.pl;
sekretariatDK@mi.gov.pl; sekretariatDL@mi.gov.pl; SekretariatDOK@mi.gov.pl; sekretariatDP@mi.gov.pl;
sekretariatDST@mi.gov.pl; sekretariatDTD@mi.gov.pl; sekretariatDWM@mi.gov.pl; sekretariatBAF@mi.gov.pl;
sekretariatBDG@mi.gov.pl; sekretariatBK@mi.gov.pl; sekretariatBM@mi.gov.pl; sekretariatBPCPK@mi.gov.pl;
sekretariatBZK@mi.gov.pl; sekretariatSKR@mi.gov.pl;
- Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - esp@kultura.gov.pl; dnw@kultura.gov.pl; ddz@kultura.gov.pl;
dl@kultura.gov.pl; dwim@kultura.gov.pl; bm@kultura.gov.pl; ci@kultura.gov.pl; bks@kultura.gov.pl; bak@kultura.gov.pl;
bdg@kultura.gov.pl; dwz@kultura.gov.pl; dek@kultura.gov.pl; doz@kultura.gov.pl; dik@kultura.gov.pl; dmp@kultura.gov.pl;
dfe@kultura.gov.pl; df@kultura.gov.pl; ddk@ddk@kultura.gov.pl;
- Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - info@mrips.gov.pl; prasa@mrpips.gov.pl; sekretariat.dg@mrips.gov.pl;
sekretariat.BDG@mrips.gov.pl; sekretariat.BM@mrips.gov.pl; sekretariat.bon@mrpips.gov.pl; sekretariat.BPD@mrips.gov.pl;
sekretariat.BRT@mrips.gov.pl; info@mrips.gov.pl; sekretariat.DRP@mrips.gov.pl; sekretariat.dsz@mrips.gov.pl;
sekretariat.DWF@mrips.gov.pl; sekretariat.dps@mrips.gov.pl; sekretariat.DB@mrips.gov.pl; sekretariat.dwm@mrips.gov.pl;
sekretariat.DP@mrips.gov.pl; sekretariat.DPP@mrips.gov.pl; sekretariat.BKA@mrips.gov.pl; sekretariat.DDP@mrips.gov.pl;
sekretariat.DF@mrips.gov.pl; sekretariat.dae@mrips.gov.pl; sekretariat.DI@mrips.gov.pl; sekretariat.dsr@mrips.gov.pl;
sekretariat.BA@mrips.gov.pl; sekretariat.DAS@mrips.gov.pl; sekretariat.DKP@mrips.gov.pl;
- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - kancelaria@minrol.gov.pl; sekretariat.bzk@minrol.gov.pl;
sekretariat.bf@minrol.gov.pl; sekretariat.dhz@minrol.gov.pl; rzecznik.prasowy@minrol.gov.pl; sekretariat.ks@minrol.gov.pl;
sekretariat.dka@minrol.gov.pl; sekretariat.dn@minrol.gov.pl; Sekretariat.dos@minrol.gov.pl; sekretariat.dpb@minrol.gov.pl;
sekretariat.bzk@minrol.gov.pl; sekretariat.dp@minrol.gov.pl; sekretariat.dr@minrol.gov.pl; sekretariat.drr@minrol.gov.pl;
sekretariat.dsr@minrol.gov.pl; seketariat.dsj@minrol.gov.pl; Sekretariat.wpr@minrol.gov.pl; sekretariat.dwm@minrol.gov.pl;
sekretariat.ba@minrol.gov.pl; sekretariatbdg@minrol.gov.pl; sekretariat.bm@minrol.gov.pl; sekretariat@ijhars.gov.pl;
dyrgen@ijhars.gov.pl; gi@piorin.gov.pl; cl-tor@piorin.gov.pl; wi-gdansk@piorin.gov.pl; wi-koszalin@piorin.gov.pl;
wet@wetgiw.gov.pl; dg@wetgiw.gov.pl; media@wetgiw.gov.pl; dostepnosc@wetgiw.gov.pl; kchz@kchz.agro.pl;
bialystok@schr.gov.pl; bydgoszcz@schr.gov.pl; gdansk@schr.gov.pl; gliwice@schr.gov.pl; gorzow@schr.gov.pl;
kielce@schr.gov.pl; koszalin@schr.gov.pl; krakow@schr.gov.pl; lublin@schr.gov.pl; lodz@schr.gov.pl; olsztyn@schr.gov.pl;
schr@sunnet.pl; opole@schr.gov.pl; sekretariat@opole.oschr.gov.pl; poznan@schr.gov.pl; poczta@schr-poznan.com;
rzeszow@schr.gov.pl; szczecin@schr.gov.pl; warszawa@schr.gov.pl; wroclaw@schr.gov.pl; sekretariat@dodr.pl;
- Ministerstwo Rozwoju i Technologii - kancelaria@mrit.gov.pl; iod@mrit.gov.pl; dziennikarze@mrit.gov.pl;
sekretariatDBA@mrpit.gov.pl; sekretariatBDG@mr.gov.pl; SekretariatDK@mrit.gov.pl; SekretariatBM@mrit.gov.pl;
sekretariatBO@mrit.gov.pl; sekretariatDAG@mrit.gov.pl; sekretariatDAB@miir.gov.pl; sekretariatDBG@mpit.gov.pl;
sekretariatDBF@mr.gov.pl; sekretariatDDR@mpit.gov.pl; sekretariatDGC@mrpit.gov.pl; sekretariatDN@mrit.gov.pl;
sekretariatDGN@mrit.gov.pl; sekretariatDHM@mr.gov.pl; sekretariatdin@mpit.gov.pl; sekretariatDNP@mrit.gov.pl;
sekretariatDKT@mrit.gov.pl; sekretariatDLI@mrit.gov.pl; SekretariatDMP@mrit.gov.pl; sekretariatDM@mrit.gov.pl;
sekretariatDOT@mpit.gov.pl; sekretariatDO@mrit.gov.pl; sekretariatDRI@mrpit.gov.pl; sekretariatDPR@miir.gov.pl;
SekretariatDP@mrit.gov.pl; sekretariatDSE@mrit.gov.pl; sekretariatdt@mrit.gov.pl;
- Ministerstwo Sportu i Turystyki - kontakt@msport.gov.pl; turystyka@msit.gov.pl; sekretariatdt@mr.gov.pl;
biuroprasowe@msport.gov.pl; dane.osobowe@msport.gov.pl; dostepnosc@msport.gov.pl;
- Ministerstwo Spraw Zagranicznych - informacja.konsularna@msz.gov.pl; rekrutacja@msz.gov.pl; praktyki@msz.gov.pl;
redakcja@msz.gov.pl; bazi.sekretariat@msz.gov.pl; rzecznik@msz.gov.pl; legalizacja@msz.gov.pl; iod@msz.gov.pl;
biblioteka.szucha@msz.gov.pl; stow.rodz.dypl@msz.gov.pl;
- Inne.
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