
RZECZNIK PRAW
OBYWATELSKICH

Czym się zajmuje

jak może pomóC

jak się skontaktować

www.rpo.gov.pl

fot. Panek

Irena Lipowicz 

Pełnomocnicy Terenowi
80-748 Gdańsk, ul. chmielna 54/57 
tel. +48 58 76 47 302

40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25
tel. +48 32 72 86 800

50-056 wrocław, ul. wierzbowa 5
tel. +48 71 34 69 115 

PunKTy PrzyJęć inTeresanTów
częstochowa, ul. Śląska 11/13
urząd miasta
ostatni czwartek miesiąca 10.00-15.00

Kielce, rynek 1
urząd miasta
pierwszy czwartek miesiąca 11.00-16.00

Kraków, ul. Basztowa 22 
małopolski urząd wojewódzki
poniedziałek 13.00-16.00

olsztyn, Plac J. Bema 5
starostwo Powiatowe
druga środa miesiąca 12.00-16.00

wałbrzych, aleja wyzwolenia 24
starostwo Powiatowe
trzeci piątek miesiąca 10.00-14.00

skargi na działalność instytucji unii europejskiej bada
euroPeJsKi rzeczniK Praw oBywaTelsKich
www.ombudsman.europa.eu
eo@ombudsman.europa.eu

rzeczniK Praw oBywaTelsKich 
aleja solidarności 77, 00-090 warszawa 
tel.: +48 22 55 17 760, +48 22 55 17 811 
biurorzecznika@brpo.gov.pl 
www.rpo.gov.pl



rzeczniK Praw oBywaTelsKich
stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela, w tym  
realizacji zasady równego traktowania. Bada, czy na skutek 
działania lub zaniechania organów władzy publicznej nie nastąpiło 
naruszenie prawa, zasad współżycia i sprawiedliwości społecznej 
oraz czy nie doszło do aktów dyskryminacji.

KTo może zwrócić się o Pomoc
Każdy polski obywatel lub cudzoziemiec (jeśli znajduje się pod 
władzą rP) a także grupa obywateli lub organizacja – jeżeli stwierdzą, 
że obowiązujące prawa, wolności lub zasady równego traktowania 
zostały naruszone.

JaK działa rzeczniK
sprawdza fakty opisane przez skarżącego, może też zwrócić się  
z wnioskiem o zbadanie sprawy do innego organu kontrolnego
jeśli stwierdzi, że prawa i wolności lub zasady równego traktowania 
zostały naruszone, występuje do właściwych instytucji o usunięcie 
naruszenia, a następnie monitoruje realizację wydanych zaleceń 
może zażądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, a także 
wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu cywilnym 
lub administracyjnym 
regularnie dokonuje kontroli sposobu traktowania osób pozbawionych 
wolności w miejscach zatrzymań (Krajowy mechanizm Prewencji)

warTo wiedzieć, że rPo:
nie rozpatruje skarg i wniosków anonimowych
nie zastępuje organów administracji lub wymiaru sprawiedliwości  
w załatwianiu sprawy co do jej istoty (rozstrzygnięcia) należącej 
do ich kompetencji
nie podejmuje sprawy, w której nie wypowiedziały się jeszcze 
właściwe organy i instytucje 
nie zajmuje się problemem, gdy np. sprawę rozpatrzono odmownie, 
a osoba, której sprawa dotyczy nie odwołała się do organu wyższej 
instancji
nie rozpatruje sporów między obywatelami, które podlegają 
rozpoznaniu przez sądy

wnioseK JesT wolny
od oPłaT
można go kierować drogą pocztową, 
składać osobiście w Biurze rPo w formie 
pisemnej lub ustnie, a także na formularzu 
elektronicznym za pośrednictwem strony 
internetowej

www.rpo.gov.pl

wnioseK do rzeczniKa 
JesT ProsTy

należy podać imię, nazwisko i adres 
do korespondencji
dokładnie opisać, czego dotyczy sprawa
dołączyć dokumenty (kopie lub odpisy) 




