
Dane statystyczne za 2005 rok 
Dane informacyjno-statystyczne 

Wpływ spraw do Rzecznika Praw Obywatelskich 

  2004 

1.01.-31.12. 

2005 

1.01.-31.12. 

  

Cały okres 
funkcjonowania 

instytucji RPO 

(1.01.1988 - 31.12.2005) 

  

Wpływ ogółem 59 248 51 643 810 077 

W tym nowe sprawy 33 604 27 602 524 463 

Liczba odpowiedzi 

na wystąpienia 

Rzecznika 

22 491 20 875 269 073 

  

W 2005 roku w Biurze RPO przyjęto 6 756 interesantów oraz przeprowadzono 20 034 

rozmowy telefoniczne, udzielając wyjaśnień i porad. 

  

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował: 2004 2005 

1)     wystąpień problemowych 

– w tym o podjęcie inicjatywy prawodawczej 

271 

92 

244 

89 

2)     wniosków do Trybunału Konstytucyjnego 

o stwierdzenie niezgodności przepisów 

z aktem wyższego rzędu 

  

  

21 

  

  

28 

3)     zawiadomień do Trybunału 

Konstytucyjnego o przystąpieniu 

do postępowania ze skargi konstytucyjnej 

  

  

10 

  

  

8 

4)     pytań prawnych do Sądu Najwyższego 2 10 

5)     kasacji 47 87 

6)     skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego 

 w sprawach pracy 

  

- 

  

1 

7)     skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem 

prawomocnego orzeczenia (prawo cywilne) 

  

- 

  

3 

8)     skarg o stwierdzenie niezgodności z prawem 

prawomocnego orzeczenia (prawo pracy) 

  

- 

  

1 

9)     skarg kasacyjnych do Naczelnego 

Sądu Administracyjnego 

  

6 

  

5 

10)   skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych 10 12 
11)   

wniosków do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego o wykładnię przepisów 

  
1 

  
- 



12)   wniosków o unieważnienie orzeczenia - 1 

12) przystąpił do postępowania sądowego 9 7 

  

Spośród 407 wystąpień o charakterze generalnym i szczególnych środków 

zaskarżenia  skierowanych  przez Rzecznika w 2005 roku najwięcej  dotyczyło spraw z zakresu: 
  

– prawa karnego 29,7 % tj. 121 wystąpień 

– prawa gospodarczego, danin publicznych 

i ochrony praw konsumenta 

12,0 % tj. 49 wystąpień 

– prawa rodzinnego 10,0 % tj. 41 wystąpień 

– administracji publicznej, zdrowia i ochrony 

praw  cudzoziemców 

9,1 % tj. 37 wystąpień 

– prawa administracyjnego i spraw 

mieszkaniowych 

8,6 % tj. 35 wystąpień 

  
                            Sprawy rozpatrzone w 2005 roku 
  

W okresie objętym Informacją rozpatrzono 35 060 nowych spraw indywidualnych, w tym:  

  

– podjęto do prowadzenia 13 776 spraw 

  w tym, w ramach wystąpienia o charakterze 

generalnym 
810 spraw 

– wskazano wnioskodawcy przysługujące mu środki 

działania 
19 861 spraw 

– przekazano wniosek wg właściwości 389 spraw 

– zwrócono się o uzupełnienie wniosku 333 sprawy 

– nie podjęto* 701 spraw 

  

Spośród 35 060 spraw rozpatrzonych najwięcej było spraw z zakresu: 
  

– prawa karnego 25,8 % tj. 9055 spraw 

– zabezpieczenia społecznego 13,7 % tj. 4790 spraw 

– prawa cywilnego i gospodarki 

nieruchomościami 

12,2 % tj. 4269 spraw 

– prawa administracyjnego i spraw 

mieszkaniowych 

10,1 % tj. 3557 spraw 

– prawa gospodarczego, danin publicznych 

i ochrony praw konsumenta 

9,1 % tj. 3183 sprawy 

– prawa karnego wykonawczego 8,0 % tj. 2796 spraw 



  

Z 35060 spraw rozpatrzonych w 2005 roku podjęto do prowadzenia 13776,  w tym najwięcej było 

spraw z zakresu: 
  

– prawa karnego 5610 spraw tj. 40,7% 

– prawa karnego wykonawczego 1733 sprawy tj. 12,6% 

– zabezpieczenia społecznego 1291 spraw tj. 9,4% 

– prawa gospodarczego, danin publicznych 

i ochrony praw konsumenta 

1203 

  

sprawy 

  

tj. 8,7% 

– prawa administracyjnego i spraw mieszkaniowych 1128 spraw tj. 8,2% 

  
W 2005 roku zakończono postępowanie w 14  693 sprawach podjętych. 

  

 Spośród 14 693 spraw zakończonych: 

1. uzyskano rozwiązanie pozytywne w 16,9 % 

2. odstąpiono od dalszego prowadzenia sprawy ze względu na:       

  –toczące się postępowanie w sprawie w 8,1 % 

  –upływ czasu w 0,2 % 

  –nieodwracalne skutki prawne w 0,3 % 

  – inne względy obiektywne w 7,2 % 

3. nie uzyskano rozwiązania pozytywnego ze względu na:       

  -niepotwierdzenie się zarzutu w 65,1 % 

  -nieuwzględnienie wystąpienia RPO w 1,5 % 

  -z powodu wyczerpania przez RPO możliwości działania   

w 

  

0,7 

  

% 

  

Określenie „rozwiązanie pozytywne” oznacza rozwiązanie indywidualnego problemu zgodnie z 

oczekiwaniem wnioskodawcy. 
  
  
  
  

Przedmiot nowych spraw (wniosków) w 2005 r. (27 602 – 100%) 
  

Prawo konstytucyjne i międzynarodowe 2,8 % 

Prawo karne 23,5 % 

Zabezpieczenie społeczne 14,9 % 

Prawo cywilne i gospodarka nieruchomościami 11,4 % 

Prawo administracyjne i sprawy mieszkaniowe 10,1 % 

Prawo gospodarcze, daniny publiczne i ochrona praw konsumenta  9,7 % 

Prawo karne wykonawcze 8,0 % 



Prawo pracy 5,6 % 

Prawa żołnierzy i funkcjonariuszy służb publicznych 1,9 % 

Administracja publiczna, zdrowie i ochrona praw cudzoziemców 6,3 % 

Prawo rodzinne i ochrona praw osób niepełnosprawnych 4,6 % 

Inne 1,2 % 

  

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

terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich. 

W 2005 r. wpływ ogółem do Zespołu Terenowego wyniósł 2630, w tym nowych spraw 1321. 

70 spraw przekazano do Biura w Warszawie. Z ogólnej liczby 6756 interesantów w Zespole 

Terenowym przyjęto 1905. Rozpatrzono 1531 spraw. 
  

Największy wpływ w Zespole Terenowym we Wrocławiu dotyczył spraw z zakresu: 

  

– prawa administracyjnego i spraw 

mieszkaniowych 

17,6 % tj. 232 sprawy 

– zabezpieczenia społecznego 16,0 % tj. 212 spraw 

– prawa cywilnego i gospodarki nieruchomościami 13,6 % tj. 180 spraw 

– prawa karnego 12,4 % tj. 164 sprawy 

– prawa gospodarczego, danin publicznych 

i ochrony praw konsumenta 

11,2 % tj. 148 spraw 

  
  
W 2005 r. w Oddziale Terenowym we Wrocławiu rozpatrzono 1531 spraw w tym :  
  

– podjęto do prowadzenia** 451 spraw tj. 29,4 % 

– podjęto sprawę w ramach wystąpienia 

o charakterze generalnym 

2 sprawy tj. 0,1 % 

– poprzestano na wskazaniu wnioskodawcy 

przysługujących mu środków działania 

1039 spraw tj. 67,9 % 

– przekazano wniosek wg. właściwości 24 sprawy tj. 1,6 % 

– zwrócono się do wnioskodawcy 

o uzupełnienie wniosku 

14 spraw tj. 0,9 % 

– nie podjęto 1 sprawa tj. 0,1 % 

  

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

terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich. 



Od 16 maja do 31 grudnia 2005 r. wpływ ogółem do Zespołu Terenowego wyniósł 1538, w 

tym nowych spraw wpłynęło 774. 45 spraw przekazano do Biura w Warszawie. Z ogólnej liczby 

6756 interesantów w Zespole Terenowym przyjęto 1277. Rozpatrzono 719 spraw.  
  

Największy wpływ w Zespole Terenowym w Gdańsku dotyczył spraw z zakresu:   

  

– prawa administracyjnego i spraw 

mieszkaniowych 

20,4 % tj. 158  spraw 

– prawa cywilnego i gospodarki nieruchomościami 18,3 % tj. 142  sprawy 

– zabezpieczenia społecznego 15,4 % tj. 119  spraw 

– prawa karnego 11,1 % tj. 86  spraw 

– prawa gospodarczego, danin publicznych 

i ochrony praw konsumenta 

8,7 % tj. 67  spraw 

  
  
  

Od 16 maja do 31 grudnia 2005 r. w Oddziale Terenowym w Gdańsku rozpatrzono 719 spraw w 
tym: 

  

– podjęto do prowadzenia** 298 spraw tj. 41,4 % 

– podjęto sprawę w ramach wystąpienia 

o charakterze generalnym 

3 sprawy tj. 0,4 % 

– poprzestano na wskazaniu wnioskodawcy 

przysługujących mu środków działania 

403 sprawy tj. 56,1 % 

– przekazano wniosek wg. właściwości 1 sprawa tj. 0,1 % 

– zwrócono się do wnioskodawcy o uzupełnienie 

wniosku 

12 spraw tj. 1,7 % 

– nie podjęto 2 sprawy tj. 0,3 % 

  
 

* - Przekazane Rzecznikowi do wiadomości wystąpienia kierowane do innych organów i pisma 

niezrozumiałej treści. 
** - Pojęcie "sprawy podjętej do prowadzenia" dotyczy spraw wskazujących na możliwe istnienie 

naruszenia praw obywatelskich, w sprawach tych Rzecznik prowadzi postępowanie wyjaśniające. 

 


