
ZARZĄDZENIE N r 8/2004 

RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH

z dnia 14 września 2004 r.

w sprawie ustanowienia oraz zakresu i trybu działania Pełnomocnika 
terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 
Obywatelskich (Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz, 147) i § 8 statutu Biura Rzecznika 
Praw Obywatelskich, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 2 Marszałka 
Sejmu z dnia 26 łutego 2003 r. w sprawie nadania statutu Biuru Rzecznika Praw 
Obywatelskich, zmienionego zarządzeniem Nr 9 Marszałka Sejmu z dnia 22 lipca 
2004 r, oraz w związku z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
27 sierpnia 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Rzecznika 
Praw Obywatelskich jego pełnomocnika terenowego -  zarządza się, co następuje:

§1

Ustanawiam Pełnomocnika terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich, 
zwanego dalej „Pełnomocnikiem”, dla województw dolnośląskiego, lubuskiego 
i opolskiego, z siedzibą we Wrocławiu.

§ 2
1. Pełnomocnik jest pracownikiem Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, zwanego 

dalej „Biurem”, wykonującym w powierzonym mu zakresie zadania Rzecznika 
w terenie.

2. Do Pełnomocnika stosuje się przepisy dotyczące dyrektorów zespołów Biura.

3. W czasie nieobecności Pełnomocnika jego zadania wykonuje wyznaczony przez 
Rzecznika pracownik.

§3

1. Działalność Pełnomocnika zapewnia podległy mu Zespół Terenowy we 
Wrocławiu, zwany dalej „Zespołem Terenowym”.

2. Zespół Terenowy jest jednostką organizacyjną Biura.

3. Do pracowników Zespołu Terenowego stosuje się przepisy dotyczące 
pracowników Biura.



§4

1. Pełnomocnik działa z upoważnienia Rzecznika i w jego imieniu, zgodnie 
z zasadami, którymi kieruje się Rzecznik przy sprawowaniu swego urzędu. 
Upoważnienie nie dotyczy kompetencji procesowych Rzecznika do wnoszenia 
środków prawnych służących z mocy ustawy Rzecznikowi, a w czasie jego 
nieobecności -  Zastępcom.

2. Rozpatrywanie wniosków o wniesienie środków zaskarżenia w sprawach 
karnych i o wykroczenia, w tym kasacji, a także wniosków kwestionujących 
prawomocne orzeczenia sądu lub prokuratora o odmowie wszczęcia i umorzeniu 
postępowania przygotowawczego, wyłącza się z właściwości rzeczowej 
Pełnomocnika, Działania Pełnomocnika w sprawach należących do kompetencji 
zespołu Biura właściwego w sprawach prawa karnego wykonawczego wymagają 
uprzedniego uzgodnienia z dyrektorem tego zespołu.

3. Sprawy nie należące do właściwości rzeczowej Pełnomocnik przekazuje do 
innych jednostek organizacyjnych Biura.

4. Pełnomocnik przyjmuje również sprawy wnoszone przez obywateli lub ich 
organizacje spoza swego terytorialnego zakresu działania.

5. Rzecznik może zlecić Pełnomocnikowi zbadanie każdej sprawy i podjęcie innych 
czynności.

§5
Bezpośredni nadzór nad działalnością Pełnomocnika i podległego mu Zespołu
Terenowego wykonuje wyznaczony Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich.

§6

1. Organizację współdziałania innych jednostek organizacyjnych Biura 
z Pełnomocnikiem i udzielania pomocy w realizacji jego merytorycznych zadań 
powierzam dyrektorowi zespołu Biura właściwego w sprawach administracji 
lokalnej.

2. Dyrektorzy i kierownicy innych jednostek organizacyjnych Biura są obowiązani 
do udzielania Pełnomocnikowi pomocy w realizacji jego zadań.

§7

1. Pełnomocnik przedstawia Rzecznikowi okresowe informacje o swojej 
działalności i problemach występujących na terenie jego działania.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są przedstawiane w okresach kwartalnych.
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§8

Przy załatwianiu spraw przez Pełnomocnika obowiązuje jednolity system ewidencji 
i rejestracji spraw stosowany w Biurze.

§9

Sposób gromadzenia dokumentów opracowywanych w Zespole Terenowym, zasady 
podpisywania pism oraz ich formę określają przepisy obowiązujące w Biurze.

§ 10
Obsługę Pełnomocnika i Zespołu Terenowego w zakresie spraw osobowych, 
wynagrodzeń i finansowych oraz związanych z zaopatrzeniem i wyposażeniem miejsc 
pracy prowadzą właściwe jednostki organizacyjne Biura, pod nadzorem Dyrektora 
Biura.

§ 11

W sprawach nieuregulowanych w zarządzeniu stosuje się odpowiednio przepisy 
obowiązujące w Biurze.

§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rzecznik Praw Obywatelskich




