
 
 

Dane informacyjno-statystyczne 
 

Tabela 1.Wpływ spraw do Rzecznika Praw Obywatelskich w maju 2009 na tle maja   

2008 r. i roku 2009.  

Sprawy 

 

maj 

2008 

maj 

2009 

% 2009 

Ogółem 4 874 6 249 +28,2 28 315 

w tym nowe sprawy 2 180 3 654 +67,6 14 498 

Liczba odpowiedzi 

na wystąpienia 

Rzecznika 
1 609 1 688 +4,9 8 976 

W maju 2009 r. w Biurze RPO przyjęto 450 interesantów oraz przeprowadzono 1 843 rozmowy 

telefoniczne, udzielając wyjaśnień i porad. Wysłano 7633 pisma w 5755 prowadzonych sprawach, 

ponadto zarejestrowano 34 apele, listy otwarte, protesty bez oznaczenia wnioskodawcy. 

 

Tabela 2. Wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, w tym przed sądami, trybunałami i w 

postępowaniach administracyjnych. 

Rzecznik Praw Obywatelskich maj 

2009 

2009 

wystąpienia problemowe 55 284 

wnioski do Trybunału Konstytucyjnego o 

stwierdzenie niezgodności przepisów z przepisami

wyższego rzędu 

- 6 

zawiadomienia do Trybunału Konstytucyjnego o 

przystąpieniu do postępowania ze skargi 

konstytucyjnej 

- 9 



pytania prawne do Sądu Najwyższego - 2 

kasacje w sprawach karnych 3 14 

skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu 

Administracyjnego 1 2 

wnioski do Naczelnego Sądu Administracyjnego o 

wykładnię przepisów 1 2 

skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych 2 4 

wnioski o unieważnienie orzeczenia - 1 

przystąpienia do postępowania sądowego - 1 

przystąpienia do postępowania administracyjnego - 1 

łącznie 62 326 

 

Tabela 3. Sprawy rozpatrzone w maju 2009 r. 

Sposób rozpatrzenia sprawy W liczbach 

bezwzględnych 

% rozpatrzonych 

spraw 

podjęto do prowadzenia * 1189 28,7 

w tym, w ramach wystąpienia o charakterze 

generalnym 

217 5,2 

udzielono wyjaśnień, wskazano wnioskodawcy 

przysługujące mu środki działania  

2597 62,7 

przekazano wniosek wg. właściwości 28 0,7 

zwrócono się do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku 268 6,5 

                                                           
*) Pojęcie "sprawy podjętej do prowadzenia" dotyczy spraw wskazujących na możliwe istnienie naruszenia praw obywatelskich, w sprawach tych Rzecznik 
prowadzi postępowanie wyjaśniające (art. 8 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich). 



nie podjęto ** 57 1,4 

łącznie 4139 100 

 
 

 

Tabela 4. Postępowania zakończone w maju 2009 r. 

Efekt zakończenia postępowania W liczbach bezwzględnych % 

zakończonych 

postępowań 

uzyskano rozwiązanie oczekiwane przez 

wnioskodawcę 

ze względu na: 

210 20,7 

 

zasadność zarzutów wnioskodawcy 112 11,0 
 

uwzględnienie wystąpienia generalnego RPO 98 9,7 

odstąpiono od dalszego prowadzenia sprawy  

ze względu na: 

134 13,2 

toczące się w sprawie postępowanie (niewyczerpany 

tryb) 

52 5,1 

rezygnację RPO z dalszego  prowadzenia sprawy z 

przyczyn obiektywnych  

82 8,1 

nie uzyskano rozwiązania oczekiwanego przez 

wnioskodawcę 

ze względu na: 

671 66,1 

                                                           
**) Przekazane Rzecznikowi do wiadomości wystąpienia kierowane do innych organów, pisma anonimowe i niezrozumiałej treści. 
***) Pod pozycją „inne” znajdują się sprawy, w których: przekazano wniosek wg. właściwości, zwrócono się do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku oraz 
nie podjęto działań.   

Sposób rozpatrzenia spraw w maju  2009 r.

62,7%

8,6%
28,7% podjęto do prowadzenia

udzielono wyjaśnień, wskazano
wnioskodawcy przysługujące środki
działania
inne***



niepotwierdzenie się zarzutów wnioskodawcy 651 64,1 

nieuwzględnienie wystąpienia generalnego RPO 19 1,9 

 z powodu wyczerpania przez RPO możliwości 

działania 
1 0,1 

łącznie 1015 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5. Przedmiot nowych spraw (wniosków) przedłożonych Rzecznikowi Praw Obywatelskich w 

maju 2009 r. 

Przedmiot sprawy (wniosku) W liczbach 

bezwzględnych 

W ujęciu 

% 

prawo konstytucyjne i międzynarodowe 142 3,9 

prawo karne 425 11,6 

prawo pracy i zabezpieczenie społeczne 327 9,0 

prawo cywilne i gospodarka nieruchomościami 279 7,6 

prawo administracyjne i sprawy mieszkaniowe 213 5,8 

prawo gospodarcze, daniny publiczne i 

ochrona praw konsumenta 

186 5,1 

prawo karne wykonawcze 223 6,1 

Zakończenie spraw podjętych

20,7%

66,1%
13,2%

uzyskano rozwiązanie oczekiwane
przez wnioskodawcę

odstąpiono od dalszego
prowadzenia sprawy

nie uzyskano rozwiązania
oczekiwanego przez
wnioskodawcę



prawa żołnierzy i funkcjonariuszy służb publicznych 989      27,1 

administracja publiczna, zdrowie i ochrona praw  cudzoziemców 853 23,3 

sprawy nieklasyfikowalne 17 0,5 

łącznie 3654 100 

 

 

Zakres spraw nowych dominujących w maju 2009 r.
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W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich działają trzy Zespoły Terenowe: we Wrocławiu (dla 

województw dolnośląskiego, lubuskiego i opolskiego), w Gdańsku (dla województw pomorskiego, 

zachodniopomorskiego i warmińsko – mazurskiego) i w Katowicach (dla województw śląskiego, 

małopolskiego i świętokrzyskiego), kierowane przez Pełnomocników terenowych Rzecznika Praw 

Obywatelskich.  

W maju 2009 r. do Zespołów Terenowych wpłynęły 324  pisma, z czego 26 pism przekazano, 

zgodnie z właściwością, do Biura w Warszawie, a 46 pism przyjęto z Biura w Warszawie. Nowych spraw 

wpłynęło 147. Z ogólnej liczby 450 interesantów w Zespołach Terenowych przyjęto 222. Przeprowadzono 

484 rozmowy telefoniczne udzielając wyjaśnień i porad. Rozpatrzono 221 spraw. 
 

Tabela 6. Sprawy rozpatrzone w maju 2009 r. w Zespołach Terenowych. 

Sposób rozpatrzenia sprawy W liczbach 

bezwzględnych 

% 

rozpatrzonych 

spraw 



podjęto do prowadzenia * 79 35,7 

udzielono wyjaśnień, wskazano wnioskodawcy 

przysługujące mu środki działania 

132 59,7 

przekazano wniosek wg. właściwości 2 0,9 

zwrócono się do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku 7 3,2 

łącznie 221 100 

 

Tabela 7. Przedmiot najważniejszych nowych spraw (wniosków) przedłożonych w Zespołach 

Terenowych Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w maju 2009 r. 

Przedmiot sprawy (wniosku) W liczbach bezwzględnych W ujęciu % 

prawo cywilne i gospodarka nieruchomościami 40 27,2 

prawo karne 27 18,4 

administracja publiczna, zdrowie i ochrona praw  

cudzoziemców 
21 14,3 

prawo administracyjne i sprawy mieszkaniowe 19 12,9 

 

 

 

 

 

 

                                                           
*) Pojęcie "sprawy podjętej do prowadzenia" dotyczy spraw wskazujących na możliwe istnienie naruszenia praw obywatelskich, w sprawach tych Rzecznik 
prowadzi postępowanie wyjaśniające (art. 8 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich). 


