
Dane statystyczne październik 2006 r. 

Dane informacyjno-statystyczne 

Wpływ spraw do RPO 

    

październik 

2006 

  

Styczeń 

- październik 

2006 

Cały okres 
funkcjonowania 
instytucji RPO 

(01.01.1988–1.10.2006) 

Wpływ ogółem 

  

4 277 41 982 852 059 

w tym nowe sprawy 2 219 22 143 546 606 

Liczba odpowiedzi 

na wystąpienia 

Rzecznika 

1 750 15 323 284 396 

            W październiku 2006 r. w Biurze RPO przyjęto 484 interesantów oraz przeprowadzono 

1798  rozmów  telefonicznych, udzielając wyjaśnień i porad. Wysłano 6273 pisma w 4424 prowadzonych 

sprawach, ponadto zarejestrowano  11 listów otwartych, protestów bez oznaczenia wnioskodawcy. 

1. Liczba spraw rozpatrzonych w październiku 2006 r. -  2 939. 

Wśród spraw rozpatrzonych: 

- podjęto do prowadzenia* 907 spraw tj. 30,9 % 

- podjęto sprawę w ramach wystąpienia o charakterze 

generalnym 

286 spraw tj. 9,7 % 

- poprzestano na wskazaniu wnioskodawcy 

przysługujących mu środków działania 

1 

411 

spraw tj. 48,0 % 

- przekazano wniosek wg. właściwości 19 spraw tj. 0,6 % 

- zwrócono się do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku 276 spraw tj. 9,4 % 

- nie podjęto** 40 spraw tj. 1,4 % 

  

2. Rzecznik Praw Obywatelskich skierował: październik styczeń-

październik 

- wystąpień o charakterze generalnym 25 258 

- wniosków do Trybunału Konstytucyjnego 

o stwierdzenie    niezgodności przepisów 

z Konstytucją 

4 15 

- przystąpił do postępowania przed Trybunałem 

Konstytucyjnym w sprawach skarg konstytucyjnych 

4 23 

- pytań prawnych do Sądu Najwyższego - 3 

- kasacji 8 66 

- skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem 

prawomocnego orzeczenia (prawo pracy) 

- 1 

- skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu - 6 



Administracyjnego 

- wniosków do NSA o wykładnię przepisów - 2 

- skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych - 7 

- wniosków do Sądu Wojewódzkiego w sprawach 

o wykroczenia 

- 1 

  oraz     

- przystąpił do postępowania sądowego 1 12 

- przystąpił do postępowania administracyjnego - 3 
  

  

3. Zakończono postępowanie w 1151 podjętych sprawach: 

Spośród 1151 spraw zakończonych: 

1. uzyskano rozwiązanie pozytywne 

ze względu na: 

34,7 %       

- zasadność zarzutów wnioskodawcy 9,2 % tj. 106 spraw 

- uwzględnienie wystąpienia generalnego RPO 25,5 % tj. 293 sprawy 

2. odstąpiono od dalszego prowadzenia sprawy 

ze względu na: 

14,2 %       

- toczące się w sprawie postępowanie (niewyczerpany tryb) 8,8 % tj. 101 spraw 

- inne względy obiektywne – rezygnacja RPO  z 

dalszego  prowadzenia sprawy       

5,4 % tj. 62 sprawy 

3. nie uzyskano rozwiązania pozytywnego ze względu 

na: 

51,1 %       

- niepotwierdzenie się zarzutów wnioskodawcy 48,8 % tj. 562 sprawy 

- nieuwzględnienie wystąpienia generalnego RPO 1,9 % tj. 22 sprawy 

-  z powodu wyczerpania przez RPO możliwości działania 0,4 % tj. 5 spraw 

  

  

  

4. Przedmiot nowych spraw w październiku 2006 r. 

(według właściwości zespołów merytorycznych): 

prawo konstytucyjne i międzynarodowe 3,2 % tj. 71 spraw 

prawo karne 22,3 % tj. 495 spraw 

zabezpieczenie społeczne 11,1 % tj. 247 spraw 

prawo cywilne i gospodarka nieruchomościami 12,7 % tj. 282 sprawy 

prawo administracyjne i sprawy mieszkaniowe 9,3 % tj. 207 spraw 

prawo gospodarcze, daniny publiczne i ochrona praw 

konsumenta 

9,6 % tj. 213 spraw 

prawo karne wykonawcze 8,2 % tj. 181 spraw 

prawo pracy 5,7 % tj. 126 spraw 

prawa żołnierzy i funkcjonariuszy służb publicznych 1,7 % tj. 38 spraw 

administracja publiczna, zdrowie i ochrona 

praw  cudzoziemców 

6,6 % tj. 146 spraw 



prawo rodzinne i ochrona praw osób niepełnosprawnych 8,0 % tj. 177 spraw 

inne 1,6 % tj. 36 spraw 

  

  

Od 2 sierpnia 2004 r. działa Zespół Terenowy we Wrocławiu, kierowany przez Pełnomocnika 

terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich . 

W październiku 2006 r. do Zespołu Terenowego wpłynęło 140 pism co stanowiło 3,3% wpływu ogółem, 

z czego 9 pism przekazano do Biura w Warszawie. Nowych spraw wpłynęło 69 (3,1% ogólnej liczby spraw 

nowych), z czego 3 przekazano do Biura w Warszawie.. Z ogólnej liczby 484 interesantów w Zespole 

Terenowym przyjęto 95. Rozpatrzono 88 spraw. 

  

            Od 16 maja 2005 r. działa Zespół Terenowy w Gdańsku, kierowany przez Pełnomocnika terenowego 

Rzecznika Praw Obywatelskich. 

W październiku 2006 r. do Zespołu Terenowego wpłynęło 125 pism co stanowiło 2,9% wpływu ogółem, 

z czego 10 pism przekazano do Biura w Warszawie. Nowych spraw wpłynęło 54 (2,4% ogólnej liczby spraw 

nowych), z czego 8 przekazano do Biura w Warszawie. Z ogólnej liczby 484 interesantów w Zespole Terenowym 

przyjęto 94. Rozpatrzono 52 sprawy. 

  

 
*) Pojęcie "sprawy podjętej do prowadzenia" dotyczy spraw wskazujących na możliwe istnienie naruszenia 

praw obywatelskich, w sprawach tych Rzecznik prowadzi postępowanie wyjaśniające. 
**) Przekazane Rzecznikowi do wiadomości wystąpienia kierowane do innych organów i pisma 

niezrozumiałej treści. 

 


