
ZARZĄDZENIE NR 23/2021 

RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 

z dnia 04-11-2021 r. 

w sprawie czasowego zawieszenia bezpośredniej obsługi Interesantów  

w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich 

 

Na podstawie § 21 ust. 1 w zw. z ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 

2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 861, z późn. zm.) oraz § 5 ust. 3 i § 18 

Statutu Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, stanowiącego załącznik do zarządzenia 

Nr 41/2017 Rzecznika Praw Obywatelskich z  dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania 

Statutu Biuru Rzecznika Praw Obywatelskich, zmienionego zarządzeniem Nr 49/2017 

Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 25 września 2017 r., zarządzeniem Nr 23/2018 

Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 24 maja 2018 r., zarządzeniem Nr 15/2019 

Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 24 kwietnia 2019 r., zarządzeniem Nr 37/2019 

Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 23 września 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 

13/2021 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 18 sierpnia 2021 r. zarządza się, co 

następuje: 

 

§ 1. 

1. W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, zwanym dalej „Biurem”, od dnia 8 do 

dnia 30 listopada 2021 r. zawiesza się bezpośrednią obsługę Interesantów w: 

1) siedzibie Biura w Warszawie; 

2) Biurach Pełnomocników Terenowych w Gdańsku, Katowicach, Wrocławiu. 

2. Kontakt Interesantów z Biurem możliwy jest za pośrednictwem: Infolinii, poczty 

elektronicznej lub formularza online, zamieszczonego na stronie internetowej  

bip.brpo.gov.pl . 

 

§ 2. 

Traci moc zarządzenie Nr 11/2021 Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 2 czerwca 

2021 r. w sprawie częściowego wznowienia bezpośredniej obsługi Interesantów 

w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.  

 



§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 Rzecznik Praw Obywatelskich 

 Marcin Wiącek 

 /-podpisano elektronicznie/ 
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