
Dane statystyczne za 2004 rok 

Dane informacyjno-statystyczne 

Wpływ spraw do Rzecznika Praw Obywatelskich 

  2003 

1.01. – 31.12. 

2004 

1.01. – 31.12. 

Cały okres 
funkcjonowania instytucji 

RPO 

(1.01.1988 – 31.12.2004) 

Wpływ ogółem 55 286 59 248 758 434 

W tym nowe sprawy 32 016 33 604 496 861 

Liczba odpowiedzi 

na wystąpienia 

Rzecznika 

22 678 22 491 248 198 

W Biurze RPO przyjęto 4 933 interesantów oraz przeprowadzono 21 150 rozmów 

telefonicznych, udzielając wyjaśnień i porad. 

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

terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich . 

Od 2 sierpnia do 31 grudnia 2004 r. wpływ ogółem  do Zespołu Terenowego wyniósł 1300 , w 

tym nowych spraw 773. 70 spraw przekazano do Biura w Warszawie. Z ogólnej liczby 4933 

interesantów w Zespole Terenowym przyjęto 1362. Rozpatrzono 732 nowe sprawy.  

W 2004 r. Rzecznik Praw Obywatelskich skierował: 

1) wystąpień problemowych 

– w tym o podjęcie inicjatywy prawodawczej 

– 

– 

271 

92 

2) wniosków do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności 

przepisów z aktem wyższego rzędu 

– 21 

3) pytań prawnych do Sądu Najwyższego – 2 

4) zawiadomień do Trybunału Konstytucyjnego o przystąpieniu do 

postępowania ze skargi konstytucyjnej 

– 10 

5) kasacji – 47 

6) skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych – 10 

7) skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego – 6 

8) wniosków do Naczelnego Sądu Administracyjnego o wykładnię przepisów – 1 

9) przystąpił do postępowania sądowego – 9 

Sprawy rozpatrzone w 2004 roku 

W okresie objętym Informacją rozpatrzono 39 140 nowych spraw indywidualnych, w tym:  

– podjęto do prowadzenia 15 823 sprawy 

  w tym, w ramach wystąpienia o charakterze generalnym 1 940 spraw 

– wskazano wnioskodawcy przysługujące mu środki działania  21 819 spraw 



– przekazano wniosek wg właściwości 431 spraw 

– zwrócono się o uzupełnienie wniosku 141 spraw 

– nie podjęto* 926 spraw 

Zakończono postępowanie w 15 078 sprawach podjętych. 

Spośród 15 078 spraw zakończonych: 

1. uzyskano rozwiązanie pozytywne w 22,6 % 

2. odstąpiono od dalszego prowadzenia sprawy ze względu na:       

  –toczące się postępowanie w sprawie w 7,7 % 

  –upływ czasu w 0,2 % 

  –nieodwracalne skutki prawne w 0,1 % 

  – inne względy obiektywne w 8,5 % 

3. nie uzyskano rozwiązania pozytywnego ze względu na:       

  -niepotwierdzenie się zarzutu w 57,6 % 

  -nieuwzględnienie wystąpienia RPO w 2,8 % 

  -z powodu wyczerpania przez RPO możliwości działania w 0,5 % 

Określenie „rozwiązanie pozytywne” oznacza rozwiązanie indywidualnego problemu zgodnie z 

oczekiwaniem wnioskodawcy. 

Przedmiot nowych spraw (wniosków) w 2004 r. (33.604 – 100%) 

Prawo konstytucyjne i międzynarodowe 2,0 % 

Prawo karne 21,2 % 

Zabezpieczenie społeczne 19,0 % 

Prawo cywilne i gospodarka nieruchomościami 11,4 % 

Prawo administracyjne i sprawy mieszkaniowe 10,4 % 

Prawo gospodarcze, daniny publiczne i ochrona praw konsumenta  10,0 % 

Prawo karne wykonawcze 6,6 % 

Prawo pracy 6,7 % 

Prawa żołnierzy i funkcjonariuszy służb publicznych i cudzoziemców 2,1 % 

Administracja lokalna, mniejszości narodowe i współpraca z 

organizacjami społecznymi 
2,9 % 

Prawo rodzinne i ochrona praw osób niepełnosprawnych 4,3 % 

Ochrona zdrowia 2,4 % 

Inne 1,0 % 
 

* Przekazane Rzecznikowi do wiadomości wystąpienia kierowane do innych organów i pisma 
niezrozumiałej treści. 
 


