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ZAŁĄCZNIKI :

ZAŁĄCZNIK NR 1

Dane informacyjno-statystyczne

W 2014 r. do Rzecznika wpłynęło ogółem 57 127 wniosków, w tym w nowych sprawach 26 470, 
zaś wpływ całej korespondencji wyniósł 113 247. 
W Biurze RPO przyjęto 5 828 interesantów oraz przeprowadzono 38 258 rozmów telefonicz-
nych, udzielając wyjaśnień i porad.

Tabela 1

Rzecznik Praw Obywatelskich skierował: 2014

1 wystąpień problemowych
– w tym o podjęcie inicjatywy prawodawczej

264
128

2 wniosków do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności 
przepisów z aktem wyższego rzędu 19

3 zawiadomień do Trybunału Konstytucyjnego o przystąpieniu 
do postępowania ze skargi konstytucyjnej 13

4 pytań prawnych do Sądu Najwyższego 3

5 kasacji 50

6 skarg kasacyjnych do Sądu Najwyższego w sprawach cywilnych 7

7 skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego 5

8 wniosków do Naczelnego Sądu Administracyjnego o wykładnię przepisów 2

9 skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych 12

10 przystąpił do postępowania sądowego 8

11 przystąpił do postępowania administracyjnego 3
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Spośród 386 wystąpień o charakterze generalnym i szczególnych środków zaskarżenia 
skierowanych przez Rzecznika w 2014 roku najwięcej dotyczyło spraw z zakresu:

Tabela 2.

Problematyka Liczba %

prawo administracyjne i gospodarcze 96 24,9

prawo karne 93 24,1

prawo konstytucyjne, międzynarodowe i europejskie 90 23,3

prawo cywilne 48 12,4

prawo pracy i zabezpieczenie społeczne 44 11,4

Wykres 1. Rozkład problematyki w wystąpieniach generalnych

Wykres 2. Główni adresaci wystąpień rzecznika

96 93 90 48 44 15

prawo 
administracyjne 
i gospodarcze

prawo karne

prawo konstytucyjne, 
międzynarodowe 

i europejskie

prawo cywilne

prawo pracy 
i zabezpieczenie 

społeczne

inne

60 48 31 25 20 1719

Sąd Najwyższy

Ministerstwo 
Sprawiedliwości

Ministerstwo 
Zdrowia

Ministerstwo Pracy 
i Polityki Społecznej

Trybunał 
Konstytucyjny

Ministerstwo 
Infrastruktury 

i Rozwoju

Ministerstwo 
Spraw  Wewnętrznych
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Sprawy rozpatrzone w 2014 roku
W okresie objętym Informacją rozpatrzono 31 487 spraw, w tym:

Tabela 3.
 Efekty Sposób rozpatrzenia sprawy Liczba % 

Podjęto 
do prowadzenia

1 Razem 9 851 31,3

2 podjęto do prowadzenia
w tym: z inicjatywy RPO

7 732
466

24,6

3 w ramach wystąpienia o 
charakterze generalnym 2 119 6,7

Udzielono 
wyjaśnień, 
wskazano 
wnioskodawcy 
przysługujące 
środki działania

4 Razem 16 832 53,5

5
udzielono wyjaśnień, wskazano 
wnioskodawcy przysługujące środki 
działania

16 832 53,5

Inne

6 Razem 4 804 15,2

7 przekazano wniosek wg. właściwości 688 2,2

8 zwrócono się do wnioskodawcy o 
uzupełnienie wniosku 2 673 8,5

9 nie podjęto 1 1 443 4,5

Łącznie   31 487 100,0

Wykres 3. Sposób rozpatrzenia spraw w 2014 r.

Udzielono wyjaśnień, 
wskazano wnioskodawcy  
przysługujące środki działania

Inne

Podjęto do prowadzenia

y 
ałania

53,5%

31,3%

15,2%

1  Przekazane Rzecznikowi do wiadomości wystąpienia kierowane do innych organów i pisma niezrozumiałej treści.
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Zakończono postępowanie w 7 371 sprawach podjętych w roku 2014 i latach poprzednich.
Tabela 4.

Efekty Sposób zakończenia postępowania Liczba %

Uzyskano 
rozwiązanie 
oczekiwane 
przez 
wnioskodawcę i 
Rzecznika Praw 
Obywatelskich

1 Razem (2+3) 1 014 13,8

2 Zasadność zarzutów wnioskodawcy 775 10,5

3 Uwzględnienie wystąpienia general-
nego RPO 239 3,3

Odstąpiono 
od dalszego 
prowadzenia 
sprawy

4 Razem (5+6) 650 8,8

5 Toczące się postępowanie w spra-
wie (niewyczerpany tryb) 260 3,5

6
Rezygnacja RPO z dalszego pro-
wadzenia sprawy (obiektywne 
przyczyny)

390 5,3

Nie uzyskano 
rozwiązania 
oczekiwanego 
przez 
wnioskodawcę

7 Razem (8+9+10) 5 707 77,4

8 Niepotwierdzenie się zarzutów 
wnioskodawcy 5 547 75,3

9 Nieuwzględnienie wystąpienia 
generalnego RPO 133 1,8

10 Wyczerpanie przez RPO możliwości 
działania 27 0,3

Razem 7 371 100,0

Wykres 4. Zakończenie spraw podjętych

Nie uzyskano rozwiązania 
oczekiwanego przez 
wnioskodawcę

Odstąpiono od dalszego 
prowadzenia sprawy

Uzyskano rozwiązanie oczekiwane 
przez wnioskodawcę

13,8%

77,4% 8,8%
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2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

3416
1168

968
1024

3197
1035

1090
929

3091
1044

962
1226

3176
1122

1002
917

3205
1348

1123
1082

3331
1090

1231
1341

3424
985

1137
277

3318
1391
1372

3574
1935

1277

3571
1362

3035
958

811
1024

Wykres 5. Przyjęcia interesantów
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5607
2601

2076
1539 

2139
2932

3163
1913

3047
3279

3104
2942

3168
3610
3611 

3504
4933

6786
6081

5823
6993

6758
6217

6323
6251

6592
5828 

1988
1989
1990
1991 
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002 
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 

Wykres 6. Przyjęcia interesantów w latach 1988-2014
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2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Wykres 7. Porady udzielane telefonicznie

32977

23329

16284

14744

16645

16517

16581

14978

16501

20006

31919

1144

2115
1396

1747

434

2053

1811

2231

1764

1939

1801

2047
2188
2037

2156
2111

2138
2084

2058
2000

2126
2372

2934

2736

2320

2279

2037

2484

2281

Warszawa Wrocław Gdańsk Katowice
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11 7
21 10
21 8

14 9
21 10

28 8
15 27

26 15
18 19

14 12
10 10

14 12
19 12

27 13
19 13

2000
2001
2002
2003 
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014 

Wykres 8. Wnioski do Trybunału Konstytucyjnego (TKZ) oraz skargi konstytucyjne 
(SK) do których przystąpił Rzecznik 

TKZ SK
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Wykres 9. Rozpatrzenie przez Trybunał Konstytucyjny wniosków o stwierdzenie 
niezgodności przepisów z Konstytucją oraz skarg konstytucyjnych, do których 
przystąpił Rzecznik1

1  Stan na dzień 31 grudnia 2014 r.
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8
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uwzględnione oddalone umorzone w toku
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ZAŁĄCZNIK NR 2

Wystąpienia o charakterze ogólnym (systemowym)– art. 16 ust. 1 i 2 pkt 1 
ustawy o RPO

A. Wystąpienia o charakterze generalnym

 1.  V.512.3.2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. – wystąpienie do Prezesa Związku Banków Pol-
skich oraz Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie nieprawidłowości 
w postępowaniu banków realizujących zajęcia rachunków bankowych. 

 2.  III.7064.12.2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej w sprawie wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego utraty 
uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego.

 3.  V.511.8.2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie 
utrudnień ze strony organów podatkowych wobec przedsiębiorców prowadzących dzia-
łalność pod adresem tzw. wirtualnego biura. 

 4.  V.520.1.2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie 
zróżnicowanej sytuacji prawnej wierzycieli na gruncie ustawy o udostępnianiu informacji 
gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. 

 5.  V.540.1.2014 z dnia 16 stycznia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych 
w sprawie polityki państwa polskiego wobec migrantów pochodzących z państw Unii Eu-
ropejskiej. 

 6.  I.602.2.2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. – wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw 
Równego Traktowania w sprawie uczestnictwa kobiet w wyborach oraz korzystania przez 
nie z biernego prawa wyborczego. 

 7.  V.511.33.2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Roz-
woju w sprawie niejednolitych praktyk stosowanych przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu 
Drogowego. 

 8.  V.7220.32.2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. – wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w spra-
wie problemów związanych z realizacją przez obywateli obowiązku opłaty abonamentu rtv. 

 9.  III.7060.119.2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie ustalania najbardziej korzystnej wysokości świadczenia emerytal-
nego dla osób spełniających warunki do przejścia na emeryturę na starych zasadach. 

10.  I.519.2.2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. – wystąpienie do Sekretarza Stanu w Minister-
stwie Sprawiedliwości w sprawie uwag do projektu założeń projektu ustawy o zmianie 
ustawy o kuratorach sądowych. 
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11.  V.7011.21.2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie 
opracowania krajowego planu alzheimerowskiego. 

12.  II.510.68.2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w spra-
wie niejasnego brzmienia przepisu Kodeksu karnego dotyczącego cyberprzestępczości. 

13.  V.7013.1.2014 z dnia 3 lutego 2014 r. – wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie utrud-
nień w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicznych. 

14.  I.813.2.2014 (VIII.813.4.2014) z dnia 3 lutego 2014 r. – wystąpienie do Pełnomocnika 
Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie fi nansowania tłumaczy języka mi-
gowego dla studentów. 

15.  IV.510.42.2014 z dnia 4 lutego 2014 r. – wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w spra-
wie problemów w sprawnym doręczaniu przesyłek, wynikających ze świadczenia usług 
pocztowych dla jednostek sądownictwa i prokuratury przez nowego operatora. 

16.  I.7202.19.2014 z dnia 7 lutego 2014 r. – wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w sprawie zalesiania gruntów położonych na obszarach Natura 2000. 

17.  IV.7214.37.2014 z dnia 10 lutego 2014 r. – wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Roz-
woju w sprawie ochrony przed „eksmisją na bruk”. 

18.  II.517.1051.2014 z dnia 10 lutego 2014 r. – wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służ-
by Więziennej w sprawie skarg osób pozbawionych wolności na odbywanie kary w zakła-
dzie karnym niewłaściwym ze względu na posiadaną podgrupę klasyfi kacyjną. 

19.  I.501.14.2014 (VII.501.1.2014) z dnia 24 lutego 2014 r. – wystąpienie do Ministra Zdro-
wia w sprawie ochrony danych o stanie zdrowia. 

20.  V.540.1.2014 z dnia 24 lutego 2014 r. – wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych 
w sprawie polityki państwa wobec migrantów – obywateli Unii Europejskiej, którzy nie 
mogą uregulować kwestii pobytu w Polsce. 

21.  I.600.5.2014 z dnia 24 lutego 2014 r. – wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji 
w sprawie dostępności witryn internetowych instytucji publicznych dla osób z niepełno-
sprawnościami. 

22.  I.816.3.2014 (VIII.816.1.2014) z dnia 24 lutego 2014 r. – wystąpienie do Pełnomocnika 
Rządu do Spraw Równego Traktowania w sprawie prac nad nowelizacją ustawy o wdroże-
niu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. 

23.  II.517.566.2014 z dnia 24 lutego 2014 r. – wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby 
Więziennej w sprawie zagwarantowania poszanowania praw osób pozbawionych wolno-
ści z niepełnosprawnością intelektualną. 

24.  I.711.4.2014 z dnia 25 lutego 2014 r. – wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w sprawie przepisów dotyczących wpisu na listę doradców rolniczych. 

25.  III.7060.385.2014 z dnia 3 marca 2014 r. – wystąpienie do Przewodniczącego Komisji 
Polityki Społecznej i Rodziny Sejmu RP w sprawie prac nad uregulowaniem zasad wery-
fi kacji prawomocnych decyzji rentowych zgodnie ze wskazaniami zawartymi w wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego. 

26.  I.7030.3.2014 z dnia 6 marca 2014 r. – wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w spra-
wie braku jednoznacznych uregulowań prawnych dotyczących uprawnień do przejazdów 
ulgowych komunikacją miejską i komunikacją zbiorową dla uczniów. 
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27.  III.7044.8.2014 z dnia 6 marca 2014 r. – wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w 
sprawie przestrzegania praw obywatelskich oraz warunków służby żołnierzy w 14. dywi-
zjonie artylerii samobieżnej. 

28.  I.561.5.2014 z dnia 11 marca 2014 r. – wystąpienie do Przewodniczącej Komisji Nadzoru 
Audytowego w sprawie zaskarżania przez Komisję Nadzoru Audytowego naruszających kon-
stytucyjne prawa i wolności obywateli uchwał organów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów. 

29.  BPK.511.51.2014 z dnia 12 marca 2014 r. – wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości 
w sprawie realizacji obowiązku przeproszenia pokrzywdzonego przez skazanego, wobec 
którego zawieszono wykonanie kary. 

30.  III.7044.18.2014 z dnia 17 marca 2014 r. – wystąpienie do Ministra Obrony Narodowej w 
sprawie przestrzegania praw obywatelskich oraz warunków służby żołnierzy w 16. Bata-
lionie Powietrznodesantowym oraz Dowództwie 6. Brygady Powietrznodesantowej. 

31.  KMP.571.56.2014 z dnia 18 marca 2014 r. – wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służ-
by Więziennej w sprawie zasad postępowania z osadzonymi podejmującymi próby samo-
bójcze lub dokonującymi samouszkodzeń. 

32.  II.518.6.2014 z dnia 18 marca 2014 r. – wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w 
sprawie stosowania przez sądy nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego zajmowanego 
wspólnie z pokrzywdzonym i zakazu zbliżania się do pokrzywdzonego. 

33.  I.7030.8.2014 z dnia 18 marca 2014 r. – wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych w 
sprawie zapewnienia równego dostępu do edukacji dzieciom członków służby zagranicz-
nej wykonujących obowiązki służbowe w placówce zagranicznej. 

34.  I.613.4.2014 z dnia 18 marca 2014 r. – wystąpienie do Komendanta Głównego Policji w spra-
wie wprowadzenia jednolitych zasad zabezpieczenia zgromadzeń publicznych przez Policję. 

35.  V.7014.36.2014 z dnia 19 marca 2014 r. – wystąpienie do Prezesa Naczelnej Rady Lekar-
skiej w sprawie niskiego zainteresowania lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej szkole-
niami z zakresu opieki geriatrycznej. 

36.  I.561.5.2014 (VII.561.15.2014) z dnia 19 marca 2014 r. – wystąpienie do Ministra Finan-
sów i Prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów w sprawie możliwości usunięcia bie-
głego rewidenta z rejestru w sposób inny niż na drodze postępowania dyscyplinarnego 
oraz w sprawie ograniczeń prawa kandydata na biegłego rewidenta wglądu do własnej 
pracy egzaminacyjnej. 

37.  IV.7214.37.2014 z dnia 20 marca 2014 r. – wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w 
sprawie stosowania przepisów zapobiegających „eksmisjom na bruk”. 

38.  III.7044.34.2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r. – wystąpienie do Komendanta Głównego Stra-
ży Granicznej w sprawie kontroli stanu przestrzegania praw obywatelskich funkcjonariu-
szy Straży Granicznej w Morskim Oddziale Straży Granicznej. 

39.  I.5151.1.2014 (VII.5151.2.2014) z dnia 7 kwietnia 2014 r. – wystąpienie do Prezesa Na-
czelnej Rady Adwokackiej w sprawie braku przejrzystych procedur rozpatrywania skarg 
obywateli na działania adwokata. 

40.  I.505.17.2014 z dnia 9 kwietnia 2014 r. – wystąpienie do Prezesa Urzędu Ochrony Kon-
kurencji i Konsumentów w sprawie kompetencji Prezesa UOKiK w kontekście kampanii 
reklamowych naruszających prawo i godność człowieka. 

ZAŁĄCZNIKI



341

41.  II.517.1826.2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. – wystąpienie do Dyrektora Generalnego 
Służby Więziennej w sprawie obowiązującego w jednostkach penitencjarnych zakazu pra-
nia odzieży przez osoby odbywające karę pozbawienia wolności. 

42.  V.7014.49.2014 z dnia 10 kwietnia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie 
nowych regulacji prawnych w zakresie czasu pracy niektórych pracowników medycznych. 

43.  I.550.2.2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w 
sprawie dostępności brutalnych gier komputerowych dla dzieci i młodzieży. 

44.  V.816.16.2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. – wystąpienie do Prezydenta Miasta Wrocła-
wia w sprawie zapewnienia pomocy dla rumuńskich Romów zamieszkujących w koczowi-
skach na terenie miasta. 

45.  I.800.1.2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w 
sprawie prowadzenia edukacji antydyskryminacyjnej w przedszkolach. 

46.  BPK.7211.1.2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrz-
nych w sprawie braku możliwości zrealizowania przez emerytowanych funkcjonariuszy 
Straży Granicznej prawa do lokalu mieszkalnego. 

47.  III.7060.489.2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie braku możliwości ustalenia wysokości emerytury na zasadach mie-
szanych dla kobiet urodzonych w okresie od lipca do grudnia 1954 r. 

48.  III.7042.30.2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Gospodarki w 
sprawie ograniczenia wymiaru deputatu węglowego dla emerytów i rencistów. 

49.  V.520.3.2014 z dnia 5 maja 2014 r. – wystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie 
praktyki ograniczania bezpłatnego dostępu do informacji gospodarczych dotyczących 
dłużników będących konsumentami. 

50.  KMP.571.26.2014 z dnia 14 maja 2014 r. – wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w 
sprawie dostosowania jednostek penitencjarnych i placówek dla nieletnich do potrzeb 
osób z niepełnosprawnością. 

51.  KMP.571.15.2014 z dnia 14 maja 2014 r. – wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w 
sprawie ograniczenia prawa osadzonych do informacji. 

52.  I.7202.36.2014 z dnia 15 maja 2014 r. – wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w sprawie warunków przyznawania pomocy fi nansowej młodym rolnikom. 

53.  I.816.4.2014 (VII.816.1.2014) z dnia 15 maja 2014 r. – wystąpienie do Ministra Sprawie-
dliwości w sprawie przepisów regulujących prawo do świadczeń ławników pozostających 
jednocześnie w stosunku pracy. 

54.  I.800.1.2014 z dnia 16 maja 2014 r. – wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie 
udziału rodziców w kształtowaniu programu wychowawczego realizowanego w przed-
szkolach. 

55.  IV.513.14.2014 z dnia 16 maja 2014 r. – wystąpienie do Prokuratora Generalnego w 
sprawie funkcjonowania w praktyce ustawy o odpowiedzialności majątkowej funkcjona-
riuszy publicznych za rażące naruszenie prawa. 

56.  I.7042.1.2014 z dnia 22 maja 2014 r. – wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w spra-
wie wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych za sporządzenie poświadczonego odpisu pi-
sma w języku obcym. 
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57.  III.7064.75.2014 z dnia 27 maja 2014 r. – wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecz-
nej w sprawie zasiłku dla osób opiekujących się współmałżonkiem. 

58.  V.511.367.2014 z dnia 27 maja 2014 r. – wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie 
wysokości kwoty wolnej od podatku dochodowego. 

59.  III.7069.2.2014 z dnia 28 maja 2014 r. – wystąpienie do Prezesa Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa w sprawie daty wstrzymania wypłaty renty strukturalnej. 

60.  IV.7000.243.2014 z dnia 28 maja 2014 r. – wystąpienie do Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska w sprawie ograniczeń praw właścicieli nieruchomości należących 
do obszaru Natura 2000. 

61.  V.7220.32.2014 z dnia 28 maja 2014 r. – wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryza-
cji w sprawie problemów związanych z obowiązkiem opłacania abonamentu za odbiornik 
radiowy i telewizyjny. 

62.  III.801.5.2014 z dnia 9 czerwca 2014 r. – wystąpienie do Komendanta Głównego Policji 
w sprawie trudności w sprawowaniu opieki nad dzieckiem przez funkcjonariuszki Policji 
samotnie wychowujące dzieci. 

63.  V.511.161.2014 z dnia 9 czerwca 2014 r. – wystąpienie do Zastępcy Prezesa Narodo-
wego Funduszu Zdrowia ds. Finansowych w sprawie prawnego charakteru odmowy po-
twierdzenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe. 

64.  II.517.1492.2014 z dnia 9 czerwca 2014 r. – wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służ-
by Więziennej w sprawie sposobu realizacji widzeń w jednostkach penitencjarnych. 

65.  I.801.16.2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. – wystąpienie do Przewodniczącego Unii Me-
tropolii Polskich w sprawie zwiększenia zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w 
urzędach największych polskich miast. 

66.  I.501.183.2014 (VIII.501.7.2014) z dnia 11 czerwca 2014 r. – wystąpienie do Prezesa 
Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie zapewnienia osobom głuchym pomocy tłumacza 
podczas wizyty lekarskiej. 

67.  V.540.11.2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. – wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej 
w sprawie realizacji prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji. 

68.  I.612.25.2014 z dnia 20 czerwca 2014 r. – wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Roz-
woju w sprawie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego przepisów 
ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. 

69.  I.7005.7.2014 z dnia 20 czerwca 2014 r. – wystąpienie do Prezesa Agencji Restrukturyza-
cji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie rozpatrywania wniosków osób, które były właści-
cielami gospodarstwa rolnego, lecz nie kierowały pracą w gospodarstwie. 

70.  II.519.1963.2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. – wystąpienie do Prokuratora Generalnego w 
sprawie oceny zasadności i legalności działania prokuratorów oraz funkcjonariuszy Agen-
cji Bezpieczeństwa Narodowego podczas przeszukania w siedzibie tygodnika „Wprost”. 

71.  V.7013.49.2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. – wystąpienie do Ministra Zdrowia, Prezesa 
Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie 
przypadków naruszania praw pacjentów do świadczeń opieki zdrowotnej. 

72.  I.561.6.2014 (VII.561.3.2014) z dnia 23 czerwca 2014 r. – wystąpienie do Prezesa 
Naczelnej Rady Adwokackiej w sprawie braku możliwości weryfi kacji decyzji komisji 
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egzaminacyjnej w przypadku uzyskania przez aplikanta negatywnego wyniku kolo-
kwium. 

73.  V.7220.189.2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. – wystąpienie do Prezesa Związku Banków 
Polskich w sprawie utrudnień w korzystaniu z usług bankowych przez osoby starsze po-
siadające dowody osobiste wydane na czas nieoznaczony. 

74.  I.810.2.2014 z dnia 3 lipca 2014 r. – wystąpienie do Przewodniczącej Rady Ochrony Pracy 
przy Sejmie RP w sprawie upoważnienia do kontroli przestrzegania przepisów ustawy o 
równym traktowaniu zakazujących nierównego traktowania osób wykonujących pracę na 
podstawie umowy cywilnoprawnej. 

75.  II.517.1812.2014 z dnia 3 lipca 2014 r. – wystąpienie do Dyrektora Generalnego Służby 
Więziennej w sprawie zatrudniania osadzonych i wynagradzania ich za pracę. 

76.  III.7060.485.2014 z dnia 3 lipca 2014 r. – wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w 
sprawie niedostatecznej liczby biegłych sądowych z zakresu medycyny. 

77.  I.7033.28.2014 (VII.7033.2.2014) z dnia 4 lipca 2014 r. – wystąpienie do Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego w sprawie braku prawnej możliwości uzyskania przez absolwen-
tów mikrobiologii uprawnień diagnosty laboratoryjnego. 

78.  V.816.53.2014 z dnia 12 lipca 2014 r. – wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfryzacji 
w sprawie ataków na społeczność romską. 

79.  V.512.3.2014 z dnia 16 lipca 2014 r. – wystąpienie do Prezesa Krajowej Rady Komorni-
czej oraz Ministra Finansów w sprawie nieprawidłowych praktyk banków realizujących 
zajęcia egzekucyjne rachunków bankowych. 

80.  V.7010.33.2014 z dnia 17 lipca 2014 r. – wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie 
zgodności z prawem zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie rozpatrywania skarg i wniosków 
w Narodowym Funduszu Zdrowia. 

81.  I.7037.22.2014 z dnia 17 lipca 2014 r. – wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w 
sprawie przekazywania szkół publicznych osobom fi zycznym lub prawnym. 

82.  V.7011.54.2014 z dnia 17 lipca 2014 r. – wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie za-
strzeżeń dotyczących terminu opublikowania wykazu leków refundowanych. 

83.  IV.7024.26.2014 z dnia 18 lipca 2014 r. – wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w 
sprawie praw osób ubezwłasnowolnionych.

84.  V.7018.2.2014 z dnia 18 lipca 2014 r. – wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie cha-
rakteru prawnego obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu stwier-
dzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu. 

85.  V.815.5.2014 z dnia 22 lipca 2014 r. – wystąpienie do Prezesa Urzędu Komunikacji Elek-
tronicznej w sprawie korzystania z usługi bezpłatnego dostępu do internetu przez osoby 
starsze i z dysfunkcją narządu wzroku. 

86.  I.816.15.2014 (VIII.816.2.2014) z dnia 22 lipca 2014 r. – wystąpienie do Ministra Spraw 
Wewnętrznych w sprawie systemu zintegrowanego monitoringu przestępstw z nienawi-
ści. 

87.  V.565.134.2014 z dnia 29 lipca 2014 r. – wystąpienie do Generalnego Inspektora Ochro-
ny Danych Osobowych w sprawie przetwarzania danych osobowych pasażerów komuni-
kacji miejskiej. 
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 88.  III.7045.47.2014 z dnia 31 lipca 2014 r. – wystąpienie do Sekretarza Stanu w Minister-
stwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wątpliwości dotyczących przepisów rozporzą-
dzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków odbywa-
nia stażu przez bezrobotnych. 

 89.  I.7033.42.2014 z dnia 31 lipca 2014 r. – wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w sprawie zasad opiniowania wniosków o przyznanie nagród nauczycielom 
akademickim. 

 90.  I.7030.3.2014 z dnia 31 lipca 2014 r. – wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
w sprawie przejazdów ulgowych komunikacją miejską i zbiorową dla uczniów. 

 91.  I.816.10.2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej, do wiadomości Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, w spra-
wie niwelowania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. 

 92.  I.534.27.2014 z dnia 5 sierpnia 2014 r. - wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych 
w sprawie procedury transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego w polskim urzę-
dzie stanu cywilnego. 

 93.  I.602.2.2014 z dnia 7 sierpnia 2014 r. – wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do Spraw 
Równego Traktowania w sprawie udziału kobiet w życiu politycznym.

 94.  I.816.5.2014 z dnia 7 sierpnia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecz-
nej w sprawie zjawiska przemocy wobec kobiet.

 95.  I.7036.49.2014 (VIII.7036.14.2014) z dnia 8 sierpnia 2014 r. – wystąpienie do Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie dostępu do nauki w szkołach artystycz-
nych dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 96.  I.514.8.2014 (VII.514.3.2014) z dnia 11 sierpnia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Spra-
wiedliwości w sprawie wstrzymania przez Ministra Sprawiedliwości wydawania decyzji o 
powołaniu na stanowisko notariusza. 

 97.  III.7044.54.2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r. – wystąpienie do Komendanta Głównego 
Państwowej Straży Pożarnej w sprawie kontroli przestrzegania praw obywatelskich 
funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w wybranych komendach PSP. 

 98.  V.816.52.2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Administracji i Cyfry-
zacji w sprawie sytuacji mniejszości romskiej w Polsce. 

 99.  II.517.1418.2014 z dnia 21 sierpnia 2014 r. – wystąpienie do Dyrektora Generalnego 
Służby Więziennej w sprawie zasad postępowania z korespondencją na nośnikach elek-
tronicznych otrzymywaną przez skazanych i tymczasowo aresztowanych od obrońców 
i pełnomocników. 

100.  I.533.16.2014 (VII.533.1.2014) z dnia 3 września 2014 r. – wystąpienie do Ministra 
Spraw Zagranicznych w sprawie procedury przyznawania Karty Polaka. 

101.  V.6060.7.2014 z dnia 3 września 2014 r. – wystąpienie do Generalnego Inspektora 
Ochrony Danych Osobowych w sprawie nieprzestrzegania przez władze samorządowe 
Gminy K. zapisów ustawy o ochronie danych osobowych. 

102.  V.7224.358.2014 z dnia 3 września 2014 r. – wystąpienie do Prezesa Związku Ban-
ków Polskich w sprawie dostępu osób niewidomych i niedowidzących do usług ban-
kowych. 
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103.  V.7224.17.2014 z dnia 3 września 2014 r. – wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości 
w sprawie ochrony konsumentów na rynku usług bankowych i ubezpieczeniowych w 
ramach bancassurance. 

104.  V.7224.368.2014 z dnia 5 września 2014 r. – wystąpienie do Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju w sprawie niehonorowania przez przewoźników kolejowych biletów okreso-
wych wystawionych przez innych przewoźników. 

105.  IV.7005.19.2014 z dnia 10 września 2014 r. – wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi w sprawie ustawowej defi nicji rolnika indywidualnego. 

106.  II.511.1613.2014 z dnia 15 września 2014 r. – wystąpienie do Ministra Sprawiedliwo-
ści w sprawie braku sądowej kontroli orzeczeń prokuratora w przedmiocie odmowy 
dopuszczenia w postępowaniu przygotowawczym pełnomocnika osoby niebędącej 
stroną. 

107.  II.517.1656.2014 z dnia 15 września 2014 r. – wystąpienie do Ministra Sprawiedliwo-
ści w sprawie przeprowadzania badań na obecność w organizmie skazanego alkoholu, 
środków odurzających lub substancji psychotropowych. 

108.  V.815.5.2014 z dnia 18 września 2014 r. – wystąpienie do Prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej w sprawie możliwości wyłączenia mechanizmu CAPTCHA dla użytkowni-
ków Bezpłatnego Dostępu do Internetu. 

109.  V.542.28.2014 z dnia 18 września 2014 r. – wystąpienie do Komendanta Głównego 
Straży Granicznej w sprawie trudności w doprowadzaniu przez Straż Graniczną zatrzy-
manych cudzoziemców do ośrodków strzeżonych znacznie oddalonych od miejsca za-
trzymania cudzoziemca. 

110.  V.7106.2.2014 z dnia 29 września 2014 r. – wystąpienie do Ministra Środowiska w spra-
wie przepisów regulujących udzielanie koncesji geologicznych i górniczych. 

111.  V.7013.58.2014 z dnia 2 października 2014 r. – wystąpienie do Ministra Zdrowia w 
sprawie nieprawidłowości dotyczących procesu uzyskiwania specjalizacji lekarskich.

112.  V.815.3.2014 z dnia 8 października 2014 r. – wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi w sprawie zezwoleń na amatorski połów ryb. 

113.  V.7007.1.2014 z dnia 8 października 2014 r. – wystąpienie do Głównego Geodety Kraju 
w sprawie kontroli realizacji przez gminę obowiązku ustalania numeracji porządkowej 
nieruchomości. 

114.  V.7204.98.2014 z dnia 9 października 2014 r. – wystąpienie do Ministra Środowiska 
w sprawie odpowiedzialności za niezgodne z prawem transgraniczne przemieszczanie 
odpadów. 

115.  V.7010.128.2014 z dnia 9 października 2014 r. – wystąpienie do Ministra Zdrowia w 
sprawie wzrostu liczby amputacji kończyn dolnych przeprowadzanych w Polsce. 

116.  V.7220.32.2014 z dnia 13 października 2014 r. – wystąpienie do Ministra Administracji 
i Cyfryzacji w sprawie nadawania przez Pocztę Polską indywidualnego numeru identyfi -
kacyjnego dla użytkowników odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. 

117.  III.7051.13.2014 z dnia 13 października 2014 r. – wystąpienie do Ministra Spraw We-
wnętrznych w sprawie wysokości uposażenia funkcjonariuszy Policji przebywających na 
zwolnieniach lekarskich. 
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118.  IV.7002.65.2014 z dnia 22 października 2014 r. – wystąpienie do Ministra Administracji 
i Cyfryzacji w sprawie przestrzegania praw obywateli związanych z nabywaniem przez 
Skarb Państwa nieruchomości pod drogi krajowe. 

119.  VII.7031.1.2014 z dnia 22 października 2014 r. – wystąpienie do Ministra Edukacji Na-
rodowej w sprawie problemów związanych ze zorganizowaniem lekcji etyki. 

120.  V.811.10.2014 z dnia 22 października 2014 r. – wystąpienie do Ministra Infrastruktury 
i Rozwoju w sprawie zasad wydawania kart parkingowych. 

121.  III.7045.75.2014 z dnia 23 października 2014 r. – wystąpienie do Sekretarza Stanu w 
Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zasad opłacania składek na ubezpie-
czenia społeczne. 

122.  II.517.4505.2014 z dnia 24 października 2014 r. – wystąpienie do Dyrektora General-
nego Służby Więziennej w sprawie zapewnienia osobom pozbawionym wolności dostę-
pu do informacji publicznej. 

123.  III.7044.65.2014 z dnia 27 października 2014 r. – wystąpienie do Komendanta Główne-
go Policji w sprawie czasu służby funkcjonariuszy Policji. 

124.  BPK.519.54.2014 z dnia 28 października 2014 r. – wystąpienie do Ministra Spraw We-
wnętrznych w sprawie wykładni przepisów ustawy o środkach przymusu bezpośrednie-
go i broni palnej. 

125.  II.511.1869.2014 z dnia 31 października 2014 r. – wystąpienie do Ministra Spraw We-
wnętrznych w sprawie braku możliwości złożenia zażalenia na prawidłowość użycia lub 
wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej przez podmioty mają-
ce uprawnienia do użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego i broni 
palnej. 

126.  V.7010.139.2014 z dnia 5 listopada 2014 r. – wystąpienie do Ministra Zdrowia w spra-
wie dostępności świadczeń rehabilitacji leczniczej. 

127.  II.501.7.2014 z dnia 5 listopada 2014 r. – wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w spra-
wie zapewnienia odpowiednich środków ochrony świadkom w sprawach o wykroczenia. 

128.  V.7011.54.2014 z dnia 6 listopada 2014 r. – wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie 
praktyki publikowania wykazu leków refundowanych z naruszeniem zasady czternasto-
dniowego okresu vacatio legis. 

129.  VIII.501.4.2014 z dnia 7 listopada 2014 r. – wystąpienie do Ministra Edukacji Narodo-
wej w sprawie powoływania rad rodziców w szkołach i placówkach, które nie są prowa-
dzone przez samorządy.

130.  IV.512.312.2014 z dnia 12 listopada 2014 r. – wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości 
w sprawie ochrony małżonka dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym. 

131.  II.513.17.2014 z dnia 18 listopada 2014 r. – wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości 
w sprawie zakresu podmiotowego stosowania ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń 
wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu 
Państwa Polskiego. 

132.  III.7044.84.2014 z dnia 18 listopada 2014 r. – wystąpienie do Ministra Obrony Narodo-
wej w sprawie kontroli przestrzegania praw i wolności obywatelskich żołnierzy w wizyto-
wanych jednostkach wojskowych. 
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133.  III.7041.33.2014 z dnia 18 listopada 2014 r. – wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie zwiększenia poziomu ochrony osób pozostających w zatrudnieniu 
niepracowniczym. 

134.  VII.715.13.2014 z dnia 20 listopada 2014 r. – wystąpienie do Ministra Sportu i Turystyki 
w sprawie regulaminów imprez masowych. 

135.  III.7064.364.2014 z dnia 21 listopada 2014 r. – wystąpienie do Pełnomocnika Rządu 
do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie rozwiązań prawnych dotyczących osób 
niepełnosprawnych. 

136.  VII.7034.1.2014 z dnia 24 listopada 2014 r. – wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego, do wiadomości Ministra Sprawiedliwości w sprawie braku możliwości 
otrzymania płatnego urlopu naukowego przez pracowników naukowych pracujących w 
instytutach badawczych. 

137.  IV.511.294.2014 z dnia 24 listopada 2014 r. – wystąpienie do Ministra Administracji i 
Cyfryzacji w sprawie długich terminów oczekiwania na rozpatrzenie odwołania przez 
Krajową Komisję Uwłaszczeniową. 

138.  V.7220.32.2014 z dnia 26 listopada 2014 r. – wystąpienie do Ministra Administracji i Cy-
fryzacji w sprawie obowiązku opłacania abonamentu za odbiornik radiowy i telewizyjny.

139.  V.511.356.2014 z dnia 28 listopada 2014 r. – wystąpienie do Ministra Finansów w spra-
wie korzystania z preferencyjnych zasad opodatkowania przez osoby samotnie wycho-
wujące dziecko. 

140.  III.7050.6.2014 z dnia 3 grudnia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrz-
nych w sprawie kontroli przeprowadzonej przez Biuro RPO w komendach i komisaria-
tach Policji w celu zapoznania się z warunkami służby funkcjonariuszy Policji. 

141.  V.7016.112.2014 z dnia 3 grudnia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie 
warunków pobytu oraz stanu przestrzegania praw pacjentów w Instytucie Psychiatrii i 
Neurologii w Warszawie. 

142.  V.7018.2.2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie 
charakteru prawnego obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów i sposobu 
stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu. 

143.  V.7013.92.2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie 
tworzenia przez oddziały wojewódzkie NFZ list oczekujących na realizację zleceń na za-
opatrzenie w wyroby medyczne. 

144.  V.711.2.2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Roz-
woju w sprawie rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej w sprawie wyszkolenia i kwalifi kacji członków załóg statków morskich. 

145.  VII.501.277.2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie przetwarzania danych osobowych osób bezrobotnych. 

146.  V.7011.24.2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie 
prawa pacjenta do informacji. 

147.  KMP.571.83.2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości 
w sprawie zasadności i częstotliwości dokonywania kontroli osobistych w jednostkach 
penitencjarnych. 
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148.  VIII.816.2.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrz-
nych, do wiadomości Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, w sprawie 
działań na rzecz realizacji zasady równego traktowania. 

B. Wnioski o podjęcie inicjatywy prawodawczej

 1.  I.7220.1.2014 (VII.7220.1.2014) z dnia 7 stycznia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zróżnicowanej wysokości opłat za uprawianie amator-
skiego połowu ryb. 

 2.  IV.7001.1.2014 z dnia 13 stycznia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Roz-
woju w sprawie interpretacji pojęcia „dochodu miesięcznego” uprawniającego do udzie-
lenia 50% bonifi katy od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. 

 3.  V.7224.17.2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w 
sprawie braku wystarczającej regulacji prawnej zapewniającej należytą ochronę konsu-
mentów na rynku usług bankowych i ubezpieczeniowych w ramach bancassurance. 

 4.  III.7060.88.2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie wątpliwości dotyczących zgodności z Konstytucją przepisu ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych wyłączającego przedawnienie należności z tytułu 
składek zabezpieczonych hipoteką lub zastawem. 

 5.  V.7014.5.2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie 
przepisów regulujących szczegółowy tryb egzaminu specjalizacyjnego dla lekarzy. 

 6.  IV.7020.4.2014 z dnia 17 stycznia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w 
sprawie braku powszechnie obowiązujących przepisów regulujących zasady przeprowa-
dzania w sprawach cywilnych badań kodu genetycznego DNA. 

 7.  I.602.1.2014 (VII.602.6.2014) z dnia 20 stycznia 2014 r. – wystąpienie do Przewodniczą-
cego Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfi kacjach w sprawie propo-
zycji zmian w ustawie Kodeks wyborczy. 

 8.  I.7202.6.2014 (VII.5601.6.2014) z dnia 22 stycznia 2014 r. – wystąpienie do Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie przepisów dotyczących uboju rytualnego. 

 9.  I.600.2.2014 z dnia 22 stycznia 2014 r. – wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów i Pre-
zydenta RP, do wiadomości Ministra Spraw Zagranicznych, w sprawie wiążących Polskę 
umów międzynarodowych z zakresu ochrony praw człowieka. 

10.  II.517.509.2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w 
sprawie braku regulacji normującej sposób kontaktowania się osób pozbawionych wol-
ności z pełnomocnikiem, niebędącym adwokatem lub radcą prawnym, reprezentującym 
te osoby przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. 

11.  I.7202.16.2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w sprawie rozporządzeń wydawanych w ramach działań Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007–2013. 

12.  V.7011.15.2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. – wystąpienie do Zastępcy Prezesa Narodo-
wego Funduszu Zdrowia w sprawie wspólnego wyjazdu małżonków (osób bliskich) na 
leczenie uzdrowiskowe. 

ZAŁĄCZNIKI



349

13.  V.7013.4.2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. – wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w 
sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej. 

14.  V.5150.1.2014 z dnia 30 stycznia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie 
zapewnienia należytej ochrony procesowej osób chorych psychicznie będących stroną 
postępowania w przedmiocie przymusowego umieszczenia w szpitalu psychiatrycznym.

15.  I.511.4.2014 (VII.511.18.2014) z dnia 30 stycznia 2014 r. – wystąpienie do Szefa Kan-
celarii Prezesa Rady Ministrów, do wiadomości Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów w sprawie braku możliwości wniesienia zażalenia na postanowienie sądu 
ochrony konkurencji i konsumentów w sprawie przeszukania pomieszczeń lub rzeczy. 

16.  III.7065.58.2014 z dnia 5 lutego 2014 r. – wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej w sprawie zagwarantowania należytej ochrony członkom rodziny zobowiązanym 
do ponoszenia opłaty za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej. 

17.  I.600.1.2014 z dnia 11 lutego 2014 r. – wystąpienie do Marszałka Sejmu RP oraz Marszał-
ka Senatu RP w sprawie zapewnienia weryfi kacji projektów ustaw pod kątem ich zgod-
ności z ratyfi kowanymi konwencjami międzynarodowymi dotyczącymi ochrony praw i 
wolności człowieka. 

18.  IV.7211.111.2014 z dnia 24 lutego 2014 r. – wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Roz-
woju w sprawie problemów wynikających z częstych zmian przepisów ustawy o spółdziel-
niach mieszkaniowych. 

19.  III.7064.35.2014 z dnia 24 lutego 2014 r. – wystąpienie do Przewodniczącego Sejmowej 
Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w sprawie warunków nabywania prawa do świad-
czeń rodzinnych. 

20.  II.518.15.2014 z dnia 25 lutego 2014 r. – wystąpienie do Prezydenta RP, Marszałka 
Sejmu RP, Marszałka Senatu RP, Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Platforma 
Obywatelska, Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, Prze-
wodniczącego Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska, Przewodniczącego Klubu Par-
lamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe, Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego 
Sojusz Lewicy Demokratycznej, Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Twój Ruch w 
sprawie kompensaty państwowej przyznawanej ofi arom przestępstw w Polsce. 

21.  III.7044.23.2014 z dnia 7 marca 2014 r. – wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w 
sprawie zasad naliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop zawartych w ustawie o Policji. 

22.  III.553.1.2014 z dnia 19 marca 2014 r. – wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecz-
nej w sprawie ograniczeń w dofi nansowaniu do wypoczynku dzieci przebywających w 
placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego, rodzinie zastępczej oraz rodzin-
nym domu dziecka. 

23.  I.511.9.2014 z dnia 19 marca 2014 r. – wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w spra-
wie braku procedur dotyczących wnoszenia zażalenia na decyzję, w przedmiocie odmo-
wy wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec notariusza, podjętą przez radę izby 
notarialnej. 

24.  IV.7211.206.2014 z dnia 20 marca 2014 r. – wystąpienie do Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju w sprawie zasad liczenia głosów podczas głosowania na walnym zgromadzeniu 
spółdzielni mieszkaniowej. 
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25.  I.501.96.2014 z dnia 21 marca 2014 r. – wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w spra-
wie sporządzania wokand sądowych. 

26.  IV.7211.56.2014 z dnia 24 marca 2014 r. – wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Roz-
woju w sprawie doprecyzowania przepisów regulujących zasady sprzedaży mieszkań po-
wstałych przy udziale preferencyjnego kredytu. 

27.  IV.7000.178.2014 z dnia 26 marca 2014 r. – wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości 
w sprawie sposobu realizacji tytułu wykonawczego nakazującego wydanie rzeczy lub jej 
części współwłaścicielowi, który nią nie włada. 

28.  III.7040.16.2014 z dnia 27 marca 2014 r. – wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w 
sprawie uregulowania zawartego w ustawie o instytutach badawczych, dotyczącego za-
kazu podległości służbowej osób spokrewnionych i spowinowaconych. 

29.  I.816.5.2014 z dnia 7 kwietnia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Społecz-
nej, do wiadomości Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania, w sprawie przeciw-
działania przemocy wobec kobiet. 

30.  KMP.573.24.2014 z dnia 8 kwietnia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w 
sprawie kontroli osobistej w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich. 

31.  IV.511.34.2014 z dnia 14 kwietnia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Roz-
woju w sprawie braku zapewnienia współwłaścicielom lokali użytkowych stanowiących 
wielostanowiskowe lokale garażowe możliwości wykonywania prawa do głosowania nad 
uchwałami podejmowanymi przez wspólnoty mieszkaniowe. 

32.  I.602.8.2014 (VII.602.13.2014) z dnia 15 kwietnia 2014 r. – wystąpienie do Przewod-
niczącego Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfi kacjach w sprawie 
praw polskich wyborców zamieszkałych w państwach UE, chcących głosować w Polsce. 

33.  I.602.4.2014 (VII.602.14.2014) z dnia 15 kwietnia 2014 r. – wystąpienie do Prezesa Rady Mini-
strów w sprawie braku możliwości głosowania w wyborach przez osoby ubezwłasnowolnione. 

34.  IV.7000.206.2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Środowiska w 
sprawie ochrony praw majątkowych właścicieli nieruchomości wykorzystywanych na cele 
przewidziane przez ustawę – Prawo geologiczne i górnicze. 

35.  II.518.24.2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości 
w sprawie zapewnienia poszanowania godności osób pokrzywdzonych przestępstwem. 

36.  II.511.917.2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r. – wystąpienie do Marszałka Senatu RP w 
sprawie wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego wyznaczania 
obrońcy z urzędu. 

37.  II.5151.2.2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w spra-
wie procedury wyznaczania obrońcy z urzędu w postępowaniu w sprawach o wykroczenia. 

38.  I.815.10.2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r. – wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do 
Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie stanu prac nad nowym rozporządzeniem do 
ustawy – Prawo o ruchu drogowym, regulującym wydawanie kart parkingowych dla osób 
niepełnosprawnych. 

39.  V.511.154.2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Finansów w spra-
wie trudności w skorzystaniu z tzw. ulgi prorodzinnej w sytuacji, gdy dzieci zakończyły 
naukę w trakcie roku podatkowego. 
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40.  I.601.3.2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r. – wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie 
tworzenia odrębnych obwodów głosowania w referendach lokalnych. 

41.  II.519.1463.2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w 
sprawie dochodzenia roszczeń regresowych przysługujących Skarbowi Państwa na pod-
stawie art. 557 k.p.k. 

42.  V.7012.2.2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. – wystąpienie do Przewodniczącego Komisji 
Zdrowia Sejmu RP w sprawie braku regulacji prawnej dotyczącej obowiązku szpitala za-
pewnienia świadczeniobiorcom zakwaterowania i wyżywienia. 

43.  V.521.7.2014 z dnia 5 maja 2014 r. – wystąpienie do Ministra Gospodarki w sprawie prac 
nad nowelizacją przepisów ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie 
danych gospodarczych. 

44.  BPK.511.9.2014 z dnia 13 maja 2014 r. – wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w 
sprawie składania zażaleń na decyzje Straży Gminnej (Miejskiej) w sprawach dotyczących 
wykroczeń do organu nadrzędnego. 

45.  IV.7210.69.2014 z dnia 13 maja 2014 r. – wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwo-
ju w sprawie ustawowego obowiązku gmin określenia w uchwale zasad wynajmowania 
lokali o powierzchni przekraczającej 80 m2. 

46.  BPK.519.89.2014 z dnia 15 maja 2014 r. – wystąpienie do Ministra Zdrowia i Ministra 
Sprawiedliwości w sprawie działalności podmiotów upoważnionych do sprawowania pie-
czy nad zwłokami i szczątkami ludzkimi. 

47.  IV.7214.131.2014 z dnia 15 maja 2014 r. – wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych 
w sprawie braku jednolitego standardu ochrony lokatorów przed eksmisją „na bruk”. 

48.  I.602.7.2014 z dnia 15 maja 2014 r. – wystąpienie do Przewodniczącego Państwowej Ko-
misji Wyborczej w sprawie braku regulacji prawnej odnoszącej się do działań agitacyjnych 
przed rozpoczęciem kampanii wyborczej (tzw. prekampanii wyborczej). 

49.  I.7202.32.2014 z dnia 22 maja 2014 r. – wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w sprawie prac nad zmianą ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów, ewi-
dencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. 

50.  V.511.310.2014 z dnia 27 maja 2014 r. – wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwo-
ju w sprawie zasad wydawania wtórnika dokumentu prawa jazdy. 

51.  II.518.28.2014 z dnia 28 maja 2014 r. – wystąpienie do Marszałka Senatu RP w sprawie 
ustanawiania kuratora dla małoletniego pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, w 
którym oskarżonym jest jedno z rodziców. 

52.  III.7064.205.2014 z dnia 30 maja 2014 r. – wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej w sprawie regulacji wykluczającej osoby uprawnione do świadczenia emerytalno-
-rentowego z prawa do ubiegania się o świadczenie pielęgnacyjne. 

53.  V.565.145.2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. – wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Roz-
woju w sprawie wątpliwości pojawiających się na gruncie przepisów ustawy o autostra-
dach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. 

54.  I.511.15.2014 z dnia 5 czerwca 2014 r. – wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości, do 
wiadomości Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, w sprawie braku obowiązku 
uzasadnienia decyzji o odwołaniu z funkcji kuratora. 
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55.  IV.7211.353.2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. – wystąpienie do Ministra Obrony Narodo-
wej w sprawie zasad ustalania wysokości współczynnika świadczenia mieszkaniowego. 

56.  I.7033.8.2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. – wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego w sprawie określenia zasad udziału władz publicznych w fi nansowaniu szkół 
niepublicznych. 

57.  I.604.10.2014 z dnia 20 czerwca 2014 r. – wystąpienie do Marszałka Sejmu RP w sprawie 
uregulowania w ustawie konstytucyjnego prawa do składania petycji. 

58.  II.519.1790.2014 z dnia 20 czerwca 2014 r. – wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości 
w sprawie poprawy sytuacji prawnej pokrzywdzonego, chcącego złożyć subsydiarny akt 
oskarżenia. 

59.  I.552.16.2014 z dnia 20 czerwca 2014 r. – wystąpienie do Ministra Edukacji Narodowej w 
sprawie braku skutecznego nadzoru ze strony organów władzy publicznej nad ośrodkami 
szkolno-wychowawczymi. 

60.  IV.520.2.2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. – wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w 
sprawie ochrony danych osobowych w systemie elektronicznej księgi wieczystej. 

61.  I.5002.2.2014 (VII.5002.1.2014) z dnia 25 czerwca 2014 r. – wystąpienie do Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie braku prawnej regulacji zasad wykonywania testów genetycznych. 

62.  IV.7211.415.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r. – wystąpienie do Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju w sprawie niespójności regulacji prawnych dotyczących wyodrębniania na wła-
sność lokali mieszkalnych wybudowanych przy udziale preferencyjnego kredytu. 

63.  I.801.17.2014 z dnia 1 lipca 2014 r. – wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie 
obligatoryjnego odwołania komornika ze stanowiska ze względu na wiek. 

64.  I.814.10.2014 z dnia 2 lipca 2014 r. – wystąpienie do Ministra Sportu i Turystyki w spra-
wie zapewnienia opieki medycznej dla zawodników powyżej 23. roku życia zakwalifi kowa-
nych do reprezentowania Polski na olimpiadach specjalnych. 

65.  II.517.1430.2014 z dnia 3 lipca 2014 r. – wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych w spra-
wie zapewnienia wyżywienia dla osób pozbawionych wolności, transportowanych z zagranicy. 

66.  V.7010.77.2014 z dnia 16 lipca 2014 r. – wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie 
opieki medycznej nad noworodkami po wypisaniu ze szpitala. 

67.  V.511.33.2014 z dnia 17 lipca 2014 r. – wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwoju 
w sprawie pobierania dopłat za egzamin na prawo jazdy. 

68.  I.7036.35.2014 z dnia 17 lipca 2014 r. – wystąpienie do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego w sprawie dotacji dla niepełnosprawnych studentów i doktorantów. 

69.  IV.502.5.2014 z dnia 18 lipca 2014 r. – wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w spra-
wie zasad funkcjonowania rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych. 

70.  I.812.8.2014 (VII.812.5.20014) z dnia 21 lipca 2014 r. – wystąpienie do Ministra Zdrowia 
w sprawie korzystania z „klauzuli sumienia” przez lekarzy. 

71.  I.602.7.2014 z dnia 22 lipca 2014 r. – wystąpienie do Przewodniczącego Komisji Nadzwy-
czajnej Sejmu RP do spraw zmian w kodyfi kacjach w sprawie tzw. prekampanii wyborczej. 

72.  I.511.24.2014 (VII.514.2.2014) z dnia 24 lipca 2014 r. – wystąpienie do Ministra Sprawie-
dliwości w sprawie przewlekłości postępowań dyscyplinarnych wobec osób wykonują-
cych wolne zawody prawnicze. 
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73.  I.510.40.2014 (VII.510.14.2014) z dnia 24 lipca 2014 r. – wystąpienie do Ministra Spra-
wiedliwości w sprawie rejestrowania przebiegu rozprawy przez strony postępowania. 

74.  IV.7006.271.2014 z dnia 29 lipca 2014 r. – wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w 
sprawie uregulowania minimalnych odległości farm wiatrowych od zabudowy mieszka-
niowej. 

75.  III.801.1.2014 2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrz-
nych w sprawie skarg dotyczących dyskryminacji kobiet przy naborze do służby w Policji. 

76.  IV.520.3.2014 z dnia 12 sierpnia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Roz-
woju w sprawie zakresu danych zamieszczanych w wyciągach z centralnego rejestru rze-
czoznawców majątkowych. 

77.  III.7060.88.2014 z dnia 18 sierpnia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Finansów w 
sprawie prac nad wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego prze-
pisów nieprzewidujących przedawnienia należności zabezpieczonych hipoteką lub 
zastawem. 

78.  BPK.7015.2.2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Gospodarki w 
sprawie braku regulacji prawnych w zakresie parametrów jakościowych węgla i zasad 
jego sprzedaży odbiorcom indywidualnym. 

79.  I.531.50.2014 z dnia 8 września 2014 r. – wystąpienie do Ministra Spraw Zagranicznych 
w sprawie trudności obywateli polskich przebywających na stałe za granicą z uzyskaniem 
pomocy konsulatu w przekazaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego. 

80.  I.7202.23.2014 z dnia 8 września 2014 r. – wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi w sprawie przepisów dotyczących pomocy unijnej dla pszczelarzy. 

81.  II.517.4689.2014 z dnia 15 września 2014 r. – wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrz-
nych w sprawie przeprowadzania badań lekarskich osób zatrzymanych. 

82.  IV.7007.50.2014 z dnia 23 września 2014 r. – wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi w sprawie wymagań kwalifi kacyjnych dla osób ubiegających się o uprawnienie do 
wykonywania klasyfi kacji gruntów. 

83.  IV.7006.335.2014 z dnia 30 września 2014 r. – wystąpienie do Ministra Infrastruktury i 
Rozwoju w sprawie minimalnych odległości miejsc postojowych dla samochodów osobo-
wych od granicy działki budowlanej oraz okien sąsiadujących budynków. 

84.  III.7069.1.2014 z dnia 14 października 2014 r. – wystąpienie do Podsekretarza Stanu 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie uprawnień organów Państwowej 
Inspekcji Pracy w zakresie kontroli ewidencji pracowników wykonujących prace w szcze-
gólnych warunkach lub o szczególnym charakterze. 

85.  III.7063.8.2014 z dnia 22 października 2014 r. – wystąpienie do Ministra Sprawiedliwo-
ści w sprawie braku podstaw prawnych do orzekania przez komisje lekarskie Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych o uszczerbku na zdrowiu funkcjonariuszy Służby Więziennej. 

86.  VII.5002.1.2014 z dnia 22 października 2014 r. – wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie prawnej regulacji wykonywania testów genetycznych. 

87.  IV.501.40.2014 z dnia 23 października 2014 r. – wystąpienie do Ministra Sprawiedli-
wości w sprawie ochrony prywatności oraz danych osobowych osób ubiegających się o 
zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu. 
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 88.  III.553.1.2014 z dnia 24 października 2014 r. – wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie ograniczenia w uzyskaniu dofi nansowania do wypoczynku poza 
miejscem zamieszkania dzieci przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej 
typu rodzinnego. 

 89.  IV.7211.426.2014 z dnia 31 października 2014 r. – wystąpienie do Marszałka Sejmu RP 
w sprawie najemców byłych mieszkań zakładowych. 

 90.  V.511.605.2014 z dnia 31 października 2014 r. – wystąpienie do Ministra Spraw We-
wnętrznych w sprawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w spra-
wie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. 

 91.  II.510.2104.2014 z dnia 31 października 2014 r. – wystąpienie do Przewodniczącego 
Sejmowej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfi kacjach w sprawie rejestracji 
dźwiękowej albo audiowizualnej przebiegu rozprawy w sprawach karnych. 

 92.  V.7015.8.2014 z dnia 5 listopada 2014 r. – wystąpienie do Ministra Zdrowia w sprawie 
odpowiedzialności zawodowej lekarzy. 

 93.  III.7060.636.2014 z dnia 6 listopada 2014 r. – wystąpienie do Ministra Obrony Naro-
dowej w sprawie braku prawa żołnierzy kontraktowych do świadczeń chorobowych i 
wypadkowych za okres po zakończeniu służby. 

 94.  III.7040.105.2014 z dnia 7 listopada 2014 r. – wystąpienie do Ministra Edukacji Narodo-
wej w sprawie przepisów regulujących status prawny asystentów nauczycieli. 

 95.  V.7010.143.2014 z dnia 18 listopada 2014 r. – wystąpienie do Ministra Zdrowia w spra-
wie sprawozdania z wykonania ustawy o refundacji leków. 

 96.  IV.7212.72.2014 z dnia 19 listopada 2014 r. – wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Roz-
woju w sprawie zakresu uprawnień spółdzielni mieszkaniowej sprawującej zarząd nierucho-
mościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni i innych właścicieli lokali. 

 97.  V.511.161.2014 z dnia 19 listopada 2014 r. – wystąpienie do Ministra Zdrowia oraz 
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie charakteru prawnego odmowy po-
twierdzenia skierowania na leczenie uzdrowiskowe. 

 98.  VII.7033.19.2014 z dnia 20 listopada 2014 r. – wystąpienie do Ministra Nauki i Szkol-
nictwa Wyższego w sprawie systemu stypendiów socjalnych wynikającego z przepisów 
ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. 

 99.  V.511.649.2014 z dnia 25 listopada 2014 r. – wystąpienie do Ministra Pracy i Polity-
ki Społecznej w sprawie podmiotów zobowiązanych do zapewnienia osobie niepełno-
sprawnej pomocy w komunikowaniu się. 

100.  IV.7211.578.2014 z dnia 26 listopada 2014 r. – wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów 
w sprawie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych osób o niskich dochodach. 

101.  II.517.331.2014 z dnia 26 listopada 2014 r. – wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w 
sprawie możliwości gromadzenia przez osoby pozbawione wolności środków pieniężnych 
na rachunku bankowym, przeznaczonych na utrzymanie po zwolnieniu z zakładu karnego. 

102.  II.518.41.2014 z dnia 26 listopada 2014 r. – wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości 
w sprawie postulatów dotyczących kompensaty dla ofi ar przestępstw, mediacji, nieod-
płatnej pomocy prawnej dla najuboższych oraz pomocy prawnej z urzędu dla osoby 
zatrzymanej. 
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103.  V.7108.206.2014 z dnia 27 listopada 2014 r. – wystąpienie do Ministra Zdrowia w spra-
wie kontroli przeprowadzanych na podstawie przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne. 

104.  II.517.5367.2014 z dnia 28 listopada 2014 r. – wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości 
w sprawie braku zabezpieczeń łóżek piętrowych w jednostkach penitencjarnych. 

105.  II.517.5181.2014 z dnia 28 listopada 2014 r. – wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości 
w sprawie zapewnienia osobom pozbawionym wolności warunków do utrzymania na-
leżytej higieny osobistej. 

106.  III.7040.73.2014 z dnia 3 grudnia 2014 r. – wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w 
sprawie dostosowania przepisów prawa pracy do postanowień Europejskiej Karty Spo-
łecznej w zakresie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. 

107.  V.511.158.2014 z dnia 3 grudnia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Finansów w sprawie 
wątpliwości co do formy dokumentu wymaganego do odbioru zwrotu nadpłaty podatku 
przez członka rodziny podatnika. 

108.  V.561.6.2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Rozwo-
ju w sprawie odpowiedzialności zawodowej diagnostów samochodowych. 

109.  III.7060.1179.2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. – wystąpienie do Przewodniczącego Krajowej 
Rady Sądownictwa w sprawie prawa do wynagrodzenia sędziego w stanie spoczynku. 

110.  IV.511.34.2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Infrastruktury i Roz-
woju w sprawie braku zapewnienia współwłaścicielom lokali użytkowych, stanowiących 
wielostanowiskowe lokale garażowe, możliwości wykonywania prawa do głosowania 
nad uchwałami podejmowanymi przez wspólnoty mieszkaniowe. 

111.  V.540.20.2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki Spo-
łecznej w sprawie możliwości skorzystania przez cudzoziemców z rządowego programu 
dla rodzin wielodzietnych. 

112.  IV.7007.50.2014 z dnia 17 grudnia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Administracji i Cy-
fryzacji w sprawie braku regulacji ustawowej dla określenia wymagań kwalifi kacyjnych 
dla osób ubiegających się o uprawnienie do wykonywania klasyfi kacji gruntów. 

113.  V.811.180.2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie problemów osób niepełnosprawnych z uzyskaniem nowej karty 
parkingowej. 

114.  V.811.41.2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. – wystąpienie do Pełnomocnika Rządu do 
Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie korzystania z usług przez osoby niepełno-
sprawne. 

115.  III.7040.105.2014 z dnia 23 grudnia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Edukacji Narodo-
wej w sprawie przepisów regulujących status prawny asystentów nauczycieli.

116.  KMP.573.52.2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. – wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości 
w sprawie braku przepisów regulujących sytuację nieletnich kobiet będących w ciąży 
oraz po urodzeniu dziecka.
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ZAŁĄCZNIK NR 3

Wnioski do Trybunału Konstytucyjnego – art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy o RPO

A. Złożone w okresie 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

 1.  I.510.1.2014 (VII.510.36.2014) z dnia 30 stycznia 2014 r. – w sprawie zakresu immunite-
tu parlamentarnego (sygn. akt K 2/14).

 2.  II.510.326.2014 z dnia 26 lutego 2014 r. – w sprawie braku gwarancji prawnych udziału 
podejrzanego (oskarżonego) lub jego obrońcy w posiedzeniu sądu rozpatrującego zaża-
lenie na postanowienie dotyczące stosowania wobec niego środków przymusu innych niż 
zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie (sygn. akt K 5/14).

 3.  IV.5150.4.2014 z dnia 28 lutego 2014 r. – w sprawie minimalnych stawek za czynności 
adwokackie i czynności radców prawnych (sygn. akt U 1/14). 

 4.  I.711.3.2014 (VII.711.8.2014) z dnia 18 marca 2014 r. – w sprawie przepisów nakładają-
cych obowiązek składania oświadczeń majątkowych (sygn. akt K 7/14).

 5.  V.565.14.2014 z dnia 19 marca 2014 r. – w sprawie wyłączenia przywileju osób niepełno-
sprawnych niestosowania się do znaków zakazu ruchu. Wniosek uwzględniony (wyrok
z dnia 4 listopada 2014 r., sygn. akt U 4/14). 

 6.  I.531.18.2014 (VII.531.9.2014) z dnia 15 kwietnia 2014 r. – w sprawie przepisów wy-
konawczych dotyczących postępowania konsularnego. Wniosek uwzględniony (wyrok
z dnia 28 października 2014 r., sygn. akt K 8/14).

 7.  II.517.1093.2014 z dnia 16 maja 2014 r. – w sprawie przepisów ustawy o postępowaniu 
wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub 
wolności seksualnej innych osób (sygn. akt K 11/14).

 8.  II.519.1442.2014 z dnia 20 czerwca 2014 r. – w sprawie przepisu Kodeksu wykroczeń 
pomijającego przesłankę „znikomej społecznej szkodliwości czynu” jako wyłączającej od-
powiedzialność za wykroczenie (sygn. akt K 13/14).

 9.  KMP.571.26.2014 z dnia 3 lipca 2014 r. – w sprawie niezapewnienia osobom pozbawio-
nym wolności warunków właściwych do utrzymania należytej higieny osobistej (sygn. akt 
U 6/14).

10.  II.519.344.2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. – w sprawie przeszukania osób, dokonywania 
kontroli osobistej oraz przeszukania pojazdów przez funkcjonariuszy publicznych (sygn. 
akt K 17/14).

11.  III.7060.409.2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. – w sprawie przepisów ustawy zmieniającej 
niektóre ustawy w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgroma-
dzonych w otwartych funduszach emerytalnych (sygn. akt K 1/14).
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12.  III.7050.2.2014 z dnia 15 września 2014 r. – w sprawie przepisów określających warunki 
bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy służb mundurowych (sygn. akt K 18/14).

13.  V.7016.108.2014 z dnia 22 września 2014 r. – w sprawie niektórych przepisów rozpo-
rządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu zakładów psychiatrycznych i zakładów le-
czenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających oraz 
składu, trybu powoływania i zadań komisji psychiatrycznej do spraw środków zabezpie-
czających (sygn. akt U 8/14).

14.  V.511.868.2014 z dnia 3 października 2014 r. – w sprawie ustalenia wysokości kwoty 
wolnej od podatku (sygn. akt K 21/14).

15.  II.511.1778.2014 z dnia 22 października 2014 r. – w sprawie zawieszania postępowania 
karnego skarbowego (sygn. akt 31/14).

16.  VII.5601.1.2014 z dnia 24 października 2014 r. – w sprawie uboju rytualnego (sygn. akt 
K 32/14).

17.  V.512.101.2014 z dnia 6 listopada 2014 r. – w sprawie wysokości opłaty egzekucyjnej oraz 
opłaty manipulacyjnej w postępowaniu egzekucyjnym w administracji (sygn. akt K 44/14).

18.  II.566.7.2014 z dnia 19 listopada 2014 r. – w sprawie tzw. idealnego zbiegu wykroczenia 
z przestępstwem (sygn. akt K 45/14). 

19.  II.511.994.2014 z dnia 3 grudnia 2014 r. – w sprawie bezpieczeństwa imprez masowych 
(sygn. akt K 47/14).

Złożone wcześniej
– rozpoznane w okresie 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

1.  RPO-637905-II/10 (II.517.863.2014) z dnia 18 października 2010 r. – w sprawie regulacji 
prawnych dotyczących warunków udzielania świadczeń zdrowotnych skazanym odbywa-
jącym karę pozbawienia wolności. Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 26 lutego 2014 r.,
sygn. akt K 22/10). 

2.  RPO-630266-II/09 (II.519.1409.2014) z dnia 14 czerwca 2011 r. – w sprawie braku prawa 
do korzystania z obrońcy na etapie prowadzenia czynności wyjaśniających przez osoby, 
co do których istnieją uzasadnione podstawy do sporządzenia przeciwko nim wniosku
o ukaranie. Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 3 czerwca 2014 r., sygn. akt K 19/11). 

3.  RPO-577154-II/07 (II.519.1409.2014) z dnia 21 czerwca 2011 r. – w sprawie braku regu-
lacji dotyczącej możliwości dostępu do akt sprawy o wykroczenie na etapie czynności wy-
jaśniających. Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 3 czerwca 2014 r., sygn. akt K 19/11).

4.  RPO-666037-II/11 z dnia 29 czerwca 2011 r. – w sprawie stosowania przez poszczególne 
służby w ramach kontroli operacyjnej środków technicznych umożliwiających uzyskiwa-
nie w sposób niejawny informacji i dowodów oraz ich utrwalanie. Wniosek częściowo 
uwzględniony (wyrok z dnia 30 lipca 2014 r., sygn. akt K 23/11). 

5.  RPO-662587-II/10 z dnia 1 sierpnia 2011 r. – w sprawie dostępu poszczególnych służb do 
danych telekomunikacyjnych. Wniosek częściowo uwzględniony (wyrok z dnia 30 lipca 
2014 r., sygn. akt K 23/11).
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 6.  RPO-683674-II/11 z dnia 18 listopada 2011 r. – w sprawie przepisów uprawniających 
Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego do prowadzenia kontroli operacyjnej. Wniosek 
częściowo uwzględniony (wyrok z dnia 30 lipca 2014 r., sygn. akt K 23/11).

 7.  RPO-701633-II/12 z dnia 27 kwietnia 2012 r. – w sprawie uprawnień Służby Celnej do po-
zyskiwania i przetwarzania danych telekomunikacyjnych. Wniosek częściowo uwzględ-
niony (wyrok z dnia 30 lipca 2014 r., sygn. akt K 23/11).

 8.  RPO-691496-V/11 (V.7220.54.2014) z dnia 27 czerwca 2012 r. – w sprawie konstytucyj-
ności przepisów regulujących materię koncesji na rozpowszechnianie programów. Wnio-
sek oddalony (wyrok z dnia 18 lutego 2014 r., sygn. akt K 29/12). 

 9.  RPO-716418-V/12 (V.7108.66.2014) z dnia 20 listopada 2012 r. – w sprawie niezgodno-
ści z Konstytucją art. 14o par. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 
dotyczącego tzw. „milczącej” interpretacji podatkowej. Wniosek oddalony (wyrok z dnia 
25 września 2014 r., sygn. akt K 49/12). 

10.  RPO-707447-I/12 (I.603.2.2014) z dnia 3 grudnia 2012 r. – w sprawie przepisu Kodeksu 
wyborczego uniemożliwiającego osobom niepełnosprawnym sprawowanie funkcji w or-
ganach władzy lokalnej. Wniosek oddalony (wyrok z dnia 23 stycznia 2014 r., sygn. akt 
K 51/12). 

11.  RPO-714908-I/12 (VII.613.4.2014) z dnia 4 marca 2013 r. – w sprawie przepisów ustawy 
Prawo o zgromadzeniach. Wniosek częściowo uwzględniony (wyrok z dnia 18 września 
2014 r., sygn. akt K 44/12). 

12.  RPO-722821-II/13 (II.715.1.2014) z dnia 25 kwietnia 2013 r. – w sprawie odpowiedzial-
ności karnej za niezastosowanie się do polecenia wydanego na podstawie regulaminu 
obiektu (terenu) lub regulaminu imprezy masowej. Wniosek uwzględniony (wyrok
z dnia 20 maja 2014 r., sygn. akt K 17/13).

13.  RPO-731092-II/13 (II.517.3739.2014) z dnia 17 maja 2013 r. – w sprawie braku należy-
tych gwarancji prawa do obrony dla osoby zatrzymanej. Postępowanie umorzone (po-
stanowienie z dnia 17 lipca 2014 r., sygn. akt K 19/13). 

14.  RPO-631655-II/09 (II.519.1005.2014) z dnia 3 czerwca 2013 r. – w sprawie braku regu-
lacji prawnej umożliwiającej uchylenie prawomocnego mandatu karnego w sytuacji, gdy 
Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności przepisu stanowiącego podstawę 
prawną ukarania za wykroczenie w postępowaniu mandatowym. Wniosek uwzględnio-
ny (wyrok z dnia 15 lipca 2014 r., sygn. akt K 23/13). 

15.  RPO-669911-I/11 (I.501.50.2014) z dnia 6 czerwca 2013 r. – w sprawie przetwarzania 
danych osobowych potencjalnych dawców szpiku. Wniosek częściowo uwzględniony 
(wyrok z dnia 22 lipca 2014 r., sygn. akt K 25/13). 

16.  RPO-667915-I/11 (VII.501.28.2014) z dnia 19 lipca 2013 r. – w sprawie kompetencji Mi-
nistra Zdrowia do tworzenia na podstawie rozporządzenia rejestrów medycznych zawie-
rających dane osobowe. Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 18 grudnia 2014 r., sygn. 
akt K 33/13).

17.  RPO-677078-V/11 (V.7100.46.2014) z dnia 24 lipca 2013 r. – w sprawie zasad i trybu 
wyboru kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Wniosek od-
dalony (wyrok z dnia 14 kwietnia 2014 r., sygn. akt U 8/13).
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18.  RPO-683102-IV/11 (IV.7005.15.2014) z dnia 21 października 2013 r. – w sprawie ograni-
czeń możliwości uzyskania ekwiwalentu za wyłączenie gruntów z upraw rolnych i prowa-
dzenie uprawy leśnej. Wniosek częściowo uwzględniony (wyrok z dnia 9 grudnia 2014 r.,
sygn. akt K 46/13).

19.  RPO-750252-IV/13 (IV.7002.51.2014) z dnia 31 października 2013 r. – w sprawie bra-
ku rekompensat dla właścicieli nieruchomości tzw. zamrożonych inwestycyjnie przez 
dawne plany zagospodarowania przestrzennego. Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia
18 grudnia 2014 r., sygn. akt K 50/13).

20.  RPO-712621-III/12 (III.7060.450.2014) z dnia 15 listopada 2013 r. – w sprawie wyda-
wania zaświadczeń potwierdzających pełnienie służby w warunkach uzasadniających 
podwyższenie podstawy wymiaru emerytury policyjnej. Wniosek uwzględniony (wyrok 
z dnia 27 maja 2014 r., sygn. akt U 12/13). 

21.  RPO-742891-VII/13 (KMP.571.26.2014) z dnia 15 listopada 2013 r. – w sprawie braku 
możliwości telefonicznego porozumiewania się tymczasowo aresztowanego z obrońcą. 
Wniosek uwzględniony (wyrok z dnia 25 listopada 2014 r., sygn. akt K 54/13).
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ZAŁĄCZNIK NR 4

Zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym 
w sprawach skarg konstytucyjnych – art. 51 ust. 2 ustawy o Trybunale 
Konstytucyjnym oraz art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy o RPO

a) Zgłoszenie w okresie 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

1.  II.564.1.2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. – zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie 
skargi konstytucyjnej A. W. dotyczącej karalności niepublicznego znieważenia funkcjona-
riusza publicznego (sygn. akt SK 70/13).

2.  II.513.10.2014 z dnia 5 maja 2014 r. – zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie skar-
gi konstytucyjnej A. B. dotyczącej prawa do odszkodowania i zadośćuczynienia od Skarbu 
Państwa za doznaną krzywdę przysługującego z tytułu wykonania orzeczenia albo decyzji, 
a nie ich wydania. Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 2 grudnia 2014 r., 
sygn. akt SK 7/14). 

3.  I.511.26.2014 (VII.511.30.2014) z dnia 16 maja 2014 r. – zgłoszenie udziału w postępowa-
niu w sprawie skargi konstytucyjnej Z. C. dotyczącej ochrony informacji niejawnych (sygn. 
akt SK 8/14). 

4.  III.605.2.2014 z dnia 29 maja 2014 r. – zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie 
skargi konstytucyjnej spółki z o.o. dotyczącej zasad ustalania podstawy wymiaru składek 
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla pracowników zatrudnionych za granicą u pol-
skich pracodawców (sygn. akt SK 9/14). 

5.  II.517.2255.2014 z dnia 9 czerwca 2014 r. – zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie 
skargi konstytucyjnej M. W. dotyczącej pozbawienia skarżącego prawa do udziału w posie-
dzeniu sądu w przedmiocie wykonywania środka zapobiegawczego w postaci umieszcze-
nia w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym (sygn. akt SK 13/14). 

6.  II.513.13.2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. – zgłoszenie udziału w postępowaniu w sprawie 
skargi konstytucyjnej R. Z. dotyczącej przyznawania prawa do odszkodowania osobom re-
presjonowanym za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego. Postępo-
wanie umorzone (postanowienie z dnia 2 grudnia 2014 r., sygn. akt SK 7/14). 

7.  II.517.3370.2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. – zgłoszenie udziału w postępowaniu w spra-
wie skargi konstytucyjnej K. S. dotyczącej przepisu Kodeksu karnego wykonawczego prze-
widującego orzekanie surowszej kary zastępczej niż przewidzianej w chwili popełnienia 
czynu zabronionego (sygn. akt SK 62/13). 

8.  VII.605.1.2014 z dnia 4 sierpnia 2014 r. – zgłoszenie udziału w postępowaniu w spra-
wie skargi konstytucyjnej H. W. dotyczącej pozbawienia osób niewskazanych w zaskarżo-
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nym przepisie do złożenia wniosku o wszczęcie postępowania lustracyjnego (sygn. akt SK 
20/14).

 9.  II.511.1648.2014 z dnia 12 września 2014 r. – zgłoszenie udziału w postępowaniu
w sprawie skargi konstytucyjnej M. S. dotyczącej wynagrodzenia adwokata z tytułu nie-
opłaconej pomocy prawnej z urzędu (sygn. akt SK 25/14).

10.  IV.7003.93.2014 z dnia 17 września 2014 r. – zgłoszenie udziału w postępowaniu w spra-
wie skargi konstytucyjnej W. G. dotyczącej zwrotu wywłaszczonej nieruchomości (sygn. 
akt SK 26/14). 

11.  I.6060.74.2014 (VII.6060.2.2014) z dnia 24 września 2014 r. – zgłoszenie udziału w po-
stępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej A. L. dotyczącej konstytucyjności ogranicze-
nia dostępu do informacji przetworzonej (sygn. akt SK 27/14).

12.  VII.511.3.2014 z dnia 14 października 2014 r. – zgłoszenie udziału w postępowaniu
w sprawie skargi konstytucyjnej G. B. dotyczącej zasad rozpatrywania wniosku sędziego 
o przeniesienie na inne stanowisko służbowe (sygn. akt SK 30/14). 

13.  IV.715.1.2014 z dnia 29 października 2014 r. – zgłoszenie udziału w postępowaniu
w sprawie skargi konstytucyjnej spółki z o.o. dotyczącej obowiązku zapłaty trzykrotno-
ści stosownego wynagrodzenia na rzecz podmiotu uprawnionego z tytułu majątkowych 
praw autorskich (sygn. akt SK 32/14). 

b) Zgłoszenie w okresie wcześniejszym

– skargi konstytucyjne rozpoznane w okresie 01.01.2014 r. –31.12.2014 r.

1.  RPO-670440-III/11 (III.7064.193.2014) z dnia 19 maja 2011 r. – zgłoszenie udziału w po-
stępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej R. W. dotyczącej uniemożliwienia przyznania 
prawa do świadczenia pielęgnacyjnego rodzicowi, który zrezygnował z pracy zarobkowej 
w związku z koniecznością sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem, w sy-
tuacji gdy drugi z rodziców ma ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na inne 
dziecko. Skarga konstytucyjna uwzględniona (wyrok z dnia 18 listopada 2014 r., sygn. 
akt SK 7/11).

2.  RPO-713977-II/12 z dnia 29 listopada 2012 r. – zgłoszenie udziału w postępowaniu
w sprawie skargi konstytucyjnej A. P. dotyczącej braku gwarancji dla strony lub jej obrońcy 
(pełnomocnika) prawa do udziału w posiedzeniu sądu rozpatrującego zażalenie na posta-
nowienie dotyczące stosowania środków przymusu innych niż zatrzymanie i tymczasowe 
aresztowanie. Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 14 stycznia 2014 r., sygn. 
akt SK 54/12).

3.  RPO-722554-V/13 (V.7202.5.2014) z dnia 11 marca 2013 r. – zgłoszenie udziału w po-
stępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej E. P. dotyczącej wysokości kary pieniężnej 
dla właściciela lub posiadacza nieruchomości za usunięcie drzewa lub krzewu bez ze-
zwolenia. Skarga konstytucyjna uwzględniona (wyrok z dnia 1 lipca 2014 r., sygn. akt 
SK 6/12). 
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4.  RPO-726101-IV/13 (IV.7003.78.2014) z dnia 26 kwietnia 2013 r. – zgłoszenie udziału
w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej D. K. dotyczącej braku obowiązku zwro-
tu nieruchomości przejętych (nabytych) przez Skarb Państwa albo jednostki samorządu 
terytorialnego. Skarga konstytucyjna oddalona (wyrok z dnia 23 września 2014 r., sygn. 
akt SK 7/13).

5.  RPO-727919-IV/13 (IV.510.71.2014) z dnia 15 maja 2013 r. – zgłoszenie udziału w po-
stępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej spółki z o.o. dotyczącej wysokości opłaty od 
skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej w postępowaniu o udzielenie zamówie-
nia publicznego. Skarga konstytucyjna uwzględniona (wyrok z dnia 15 kwietnia 2014 r., 
sygn. akt SK 12/13).

6.  RPO-732495-II/13 (II.518.37.2014) z dnia 21 czerwca 2013 r. – zgłoszenie udziału w postę-
powaniu w sprawie skargi konstytucyjnej T. J. dotyczącej prawa pokrzywdzonego do udzia-
łu w posiedzeniu sądu w przedmiocie umorzenia postępowania przed rozprawą. Skarga 
konstytucyjna uwzględniona (wyrok z dnia 30 września 2014 r., sygn. akt SK 22/13). 

7.  RPO-752052-IV/13 (IV.510.101.2014) z dnia 19 grudnia 2013 r. – zgłoszenie udziału
w postępowaniu w sprawie skargi konstytucyjnej konsorcjum spółek dotyczącej wysokości 
opłaty od skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień 
Publicznych. Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 26 czerwca 2014 r., sygn. 
akt SK 68/13).  
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ZAŁĄCZNIK NR 5

Wnioski do Naczelnego Sądu Administracyjnego o wykładnię przepisów

c) Złożone w okresie 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

1.  V.511.40.2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. – wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjne-
go w sprawie stosowania zasady zakazu rozstrzygania na niekorzyść skarżącego przy orze-
kaniu w sprawie ze skargi na indywidualną interpretację prawa podatkowego. Wniosek 
rozpoznany (uchwała z dnia 7 lipca 2014 r., sygn. akt II FPS 1/14).

2.  IV.7006.21.2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. – wniosek do Naczelnego Sądu Administracyj-
nego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych dotyczących zakre-
su kognicji organu administracji publicznej rozpoznającego wniosek inwestora o wydanie 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Odmowa podjęcia uchwały (po-
stanowienie z dnia 17 grudnia 2014 r., sygn. akt II OPS 2/14).

d) Złożone wcześniej
– rozpoznane w okresie 01.01.2014 r. – 31.12.2014r.

1.  RPO-727170-V/13 z dnia 17 maja 2013 r. – wniosek do Naczelnego Sądu Administracyjne-
go w sprawie przychodu pracowników z uczestnictwa w imprezach integracyjnych. Odmo-
wa podjęcia uchwały (postanowienie z dnia 13 października 2014 r., sygn. akt II FPS 6/14).

2.  RPO-676612-V/11 z dnia 1 sierpnia 2013 r. – wniosek do Naczelnego Sądu Administracyj-
nego w sprawie rozbieżności w orzecznictwie dotyczących zaliczenia przychodu ze sprze-
daży nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby związane z działalnością gospodarczą 
do przychodu z działalności gospodarczej. Wniosek rozpoznany (uchwała z dnia 17 lute-
go 2014 r., sygn. akt II FPS 8/13).

3.  RPO-720019-V/12 z dnia 23 sierpnia 2013 r. – wniosek do Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego w sprawie wniosków o udzielenie ochrony tymczasowej w postępowaniu sądowo-
administracyjnym. Odmowa podjęcia uchwały (postanowienie z dnia 17 lutego 2014 r., 
sygn. akt II FPS 9/13). 

4.  RPO-740411-V/13 z dnia 27 sierpnia 2013 r. – wniosek do Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego w sprawie dopuszczalności zaskarżenia potwierdzenia (odmowy potwierdzenia) 
skierowania na leczenie uzdrowiskowe. Wniosek rozpoznany (uchwała z dnia 16 grudnia 
2013 r., sygn. akt II GPS 2/13).
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ZAŁĄCZNIK NR 6

Wnioski do Sądu Najwyższego o odpowiedź na pytanie prawne

1.  II.566.1.2014 z dnia 20 marca 2014 r. – wniosek do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie 
zagadnienia prawnego dotyczącego stosowania tymczasowego aresztowania w ramach 
procedury wykonywania Europejskiego Nakazu Aresztowania. Odmowa podjęcia uchwa-
ły (postanowienie składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2014 r., 
sygn. akt I KZP 9/14).

2.  IV.7000.217.2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. – wniosek do Sądu Najwyższego w spra-
wie rozbieżności w orzecznictwie dotyczących wykładni przepisu określającego wniosko-
dawcę w postępowaniu sądowym o rozgraniczenie nieruchomości. Wniosek rozpoznany 
(uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 października 2014 r., sygn. 
akt III CZP 48/14).

3.  IV.7003.102.2014 z dnia 27 listopada 2014 r. – wniosek do Sądu Najwyższego o podjęcie 
uchwały wyjaśniającej rozbieżności w ocenie treści przepisów regulujących żądanie zwrotu 
wywłaszczonych nieruchomości. 
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ZAŁĄCZNIK NR 7

Kasacje w sprawach karnych

a) Złożone w okresie 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

Lp. Nr sprawy Data 
wystąpienia

Data 
rozpoznania

Sygnatura akt Wynik

  1. II.510.42.2014 13.01.2014 r. 18.09.2014 r. IV KK 5/14 oddal.

  2. II.511.216.2014 22.01.2014 r. 19.02.2014 r. II KK 23/14 uwzgl.

  3. II.511.258.2014 05.02.2014 r. 06.08.2014 r. V KK 45/14 bez rozpozn.

  4. I.511.12.2014 14.02.2014 r. 17.06.2014 r. SDI 15/14 oddal.

  5. II.511.247.2014 25.03.2014 r. 24.04.2014 r. V KK 101/14 uwzgl.

  6. II.510.821.2014 28.03.2014 r. 27.05.2014 r. V KK 108/14 uwzgl.

  7. II.510.217.2014 04.04.2014 r.  02.10.2014 r. V KK 120/14 uwzgl.

  8. II.510.1031.2014 04.04.2014 r. 20.08.2014 r. IV KK 116/14 oddal.

  9. II.510.792.2014 09.04.2014 r. 10.07.2014 r. IV KK 121/14 uwzgl.

10. II.510.396.2014 10.04.2014 r. 22.05.2014 r. III KK 122/14 uwzgl.

11. II.510.99.2014 28.04.2014 r. w toku

12. II.510.403.2014 12.05.2014 r. 25.06.2014 r. II KK 115/14 uwzgl.

13. II.510.995.2014 12.05.2014 r. 10.06.2014 r. III KK 167/14 uwzgl.

14. II.510.202.2014 12.05.2014 r. w toku

15. II.510.153.2014 28.05.2014 r. 08.07.2014 r. III KK 187/14 uwzgl.

16. II.510.238.2014 09.06.2014 r. 17.07.2014 r. V KK 202/14 uwzgl.

17. II.511.302.2014 10.06.2014 r. 09.07.2014 r. II KK 159/14 uwzgl.

18. II.510.397.2014 16.06.2014 r. 17.07.2014 r. V KK 211/14 uwzgl.

19. II.510.1319.2014 26.06.2014 r. 07.10.2014 r. V KK 220/14 oddal.

20. II.511.281.2014 01.07.2014 r. 10.12.2014 r. IV KK 219/14 oddal.
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21. II.511.794.2014 02.07.2014 r. 07.11.2014 r. V KK 231/14 uwzgl.

22. II.510.1666.2014 03.07.2014 r. w toku 

23. II.510.10.2014 28.07.2014 r. 04.09.2014 r. V KK 267/14 uwzgl.

24. II.511.290.2014 31.07.2014 r. 25.09.2014 r. III KK 255/14 uwzgl.

25. II.511.1018.2014 31.07.2014 r. 04.09.2014 r. V KK 272/14 uwzgl.

26. II.510.620.2014 01.08.2014 r. 04.09.2014 r. V KK 274/14 uwzgl.

27. II.511.481.2014 04.08.2014 r. 03.12.2014 r. II KK 219/14 uwzgl.

28. II.510.1512.2014 05.08.2014 r. w toku 

29. II.511.1277.2014 19.09.2014 r. w toku

30. II.511.125.2014 22.09.2014 r. 16.10.2014 r. II KK 270/14 uwzgl.

31. II.511.560.2014 22.09.2014 r. w toku

32. II.511.980.2014 29.09.2014 r. w toku

33. II.511.1275.2014 30.09.2014 r. 16.12.2014 r. V KK 353/14 uwzgl.

34. II.510.2215.2014 23.10.2014 r. w toku

35. II.510.619.2014 24.10.2014 r. w toku

36. II.511.112.2014 24.10.2014 r. w toku

37. II.511.294.2014 29.10.2014 r. w toku

38. II.511.1519.2014 29.10.2014 r. w toku

39. II.510.1591.2014 03.11.2014 r. w toku

40. II.510.1614.2014 04.11.2014 r. w toku

41. II.510.1425.2014 17.11.2014 r. w toku

42. II.511.1444.2014 17.11.2014 r. w toku

43. II.511.1528.2014 17.11.2014 r. w toku

44. II.511.1625.2014 18.11.2014 r. w toku

45. II.510.203.2014 27.11.2014 r. w toku

46. II.511.1958.2014 03.12.2014 r. w toku

47. II.511.1768.2014 08.12.2014 r. w toku

48. II.510.965.2014 08.12.2014 r. w toku

49. II.510.2173.2014 10.12.2014 r. w toku

50. II.511.1931.2014 22.12.2014 r. w toku
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b) kasacje wniesione wcześniej
– rozpoznane w okresie 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

Lp. Nr sprawy Data 
wystąpienia

Data 
rozpoznania

Sygnatura akt Wynik

1. RPO-712906-II/12 26.07.2013 r. 13.02.2014 r. V KK 238/13 oddal.

2. RPO-716263-II/12 29.07.2013 r. 08.01.2014 r. IV KK 254/13 oddal.

3. RPO-667595-II/11 30.07.2013 r. 08.01.2014 r. IV KK 255/13 uwzgl.

4. RPO-707562-II/12 31.07.2013 r. 08.01.2014 r. IV KK 256/13 oddal.

5. RPO-747867-II/13 12.11.2013 r. 02.04.2014 r. V KK 378/13 oddal.

6. RPO-752257-II/13 15.11.2013 r. 22.01.2014 r. III KK 439/13 uwzgl.

7. RPO-752726-II/13 15.11.2013 r. 22.01.2014 r. III KK 440/13 uwzgl.

8. RPO-748924-II/13 15.11.2013 r. 22.01.2014 r. III KK 441/13 uwzgl.

9. RPO-727653-II/13 19.11.2013 r. 08.10.2014 r. II KK 327/13 oddal.

10. RPO-746845-II/13 22.11.2013 r. 22.01.2014 r. III KK 450/13 uwzgl.

11. RPO-737773-II/13 25.11.2013 r. 12.02.2014 r. V KK 392/13 uwzgl.

12. RPO-748345-II/13 26.11.2013 r. 29.04.2014 r. III KK 452/13 uwzgl.

13. RPO-718506-II/12 27.11.2013 r. 22.01.2014 r. III KK 453/13 uwzgl.

14. RPO-592721-II/08 27.11.2013 r. 02.04.2014 r. V KK 394/13 oddal.

15. RPO-724689-II/13 04.12.2013 r. 10.12.2014 r. V KK 403/13 oddal.
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ZAŁĄCZNIK NR 8

Skargi do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych

a) Wniesione w okresie 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

1.  V.511.85.2014 z dnia 21 marca 2014 r. – skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego utrzymującą w mocy decyzję 
Starosty o odmowie wydania prawa jazdy. 

2.  IV.7211.283.2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r. – skarga do Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego na niektóre przepisy uchwały Rady Miasta K. w sprawie zasad wynajmowania 
lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej K. Skarga uwzględ-
niona (wyrok z dnia 2 października 2014 r., sygn. akt III SA/Gd 435/14).

3.  I.6060.28.2014 z dnia 11 czerwca 2014 r. – skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego na bezczynność Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych w sprawie nierozpoznania 
wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 13 
listopada 2014 r., sygn. akt II SAB/Wa 468/14). 

4.  III.7065.156.2014 z dnia 16 czerwca 2014 r. – skarga do Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego o utrzymaniu w mocy decy-
zji Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznaniu zasiłku okresowego. 
Skarga oddalona (wyrok z dnia 9 września 2014 r., sygn. akt II SA/Łd 742/14). 

5.  IV.7210.89.2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. – skarga do Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego na niektóre przepisy uchwały Rady Miasta S. w sprawie zasad wynajmowania lo-
kali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta S. Skarga uwzględniona 
(wyrok z dnia 23 października 2014 r., sygn. akt III SA/Gd 664/14). 

6.  III.7060.826.2014 z dnia 2 lipca 2014 r. – skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o utrzymaniu w mocy decyzji o odmo-
wie umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. 

7.  V.7220.85.2014 z dnia 27 sierpnia 2014 r. – skarga do Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego w sprawie nierozpoznania przez KRRiT wniosku o umorzenie zaległości w płatno-
ści opłat abonamentowych. Postępowanie umorzone (postanowienie z dnia 28 listopada 
2014 r., sygn. akt V SAB/Wa 31/14).

8.  V.6060.12.2014 z dnia 24 września 2014 r. – skarga do Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego na niektóre przepisy uchwały Rady Miasta T. w sprawie ustalenia wysokości 
stawek opłaty miejscowej, terminów płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej 
w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. Skarga od-
dalona (wyrok z dnia 2 grudnia 2014 r., sygn. akt I SA/Bd 1127/14).
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 9.  V.7011.74.2014 z dnia 2 października 2014 r. – skarga do Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego na czynność Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ polegającą na niewy-
daniu danych dostępowych do systemu teleinformatycznego NFZ, w którym zawarto in-
formacje o prawie świadczeniobiorcy do świadczeń opieki zdrowotnej oraz o udzielonych 
mu świadczeniach. 

10.  III.7064.127.2014 z dnia 2 grudnia 2014 r. – skarga do Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie nierozpoznania wniosku 
strony o przyznanie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku.

11.  V.7220.138.2014 z dnia 4 grudnia 2014 r. – skarga do Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego na bezczynność Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w rozpoznaniu wniosku o 
umorzenie zaległości w płatności opłat abonamentowych. 

12.  IV.7210.57.2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. – skarga do Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego na przepisy załącznika do uchwały Rady Miasta O. w sprawie wie-
loletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy O. na lata 
2012–2016.

b) Wniesione wcześniej – rozpoznane w okresie 01.01.2014 r. – 31.12.2014 r.

1.  RPO-729346-IV/13 z dnia 17 lipca 2013 r. – skarga do Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego na postanowienia uchwały Rady Miasta P. w sprawie zasad wynajmowania lokali 
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto P. Postępowanie umorzone 
(postanowienie z dnia 15 stycznia 2014 r., sygn. akt II SA/Wa 2259/13). 

2.  RPO-720920-IV/12 z dnia 15 października 2013 r. – skarga do Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego na bezczynność Wojewody w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekom-
pensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej. Skarga oddalona (wyrok z dnia 8 stycznia 2014 r., sygn. akt II SAB/Wr 121/13).

3.  RPO-722155-IV/13 z dnia 21 października 2013 r. – skarga do Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego na przewlekłość postępowania Wojewody. Skarga uwzględniona (wyrok 
z dnia 21 stycznia 2014 r., sygn. akt II SAB/Wr 124/13).

4.  RPO-731558-V/13 z dnia 29 października 2013 r. – skarga do Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego na przepisy załączników do uchwały Rady Miasta W. w sprawie ustalenia wy-
sokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych 
w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2013. Skarga częściowo uwzględ-
niona (wyrok z dnia 13 maja 2014 r., sygn. akt VII SA/Wa 2579/13).

5.  RPO-723083-IV/13 z dnia 6 listopada 2013 r. – skarga do Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego na bezczynność Wojewody. Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 5 lutego 
2014 r., sygn. akt II SAB/Wr 125/13). 

6.  RPO-732806-IV/13 z dnia 3 grudnia 2013 r. – skarga do Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego na uchwałę Rady Miejskiej w G. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzą-
cych w skład mieszkaniowego zasobu Miasta G. Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 5 
listopada 2014 r., sygn. akt IV SA/Gl 28/14). 
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7.  RPO-723658-IV/13 z dnia 10 grudnia 2013 r. – skarga do Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego na przepis uchwały Rady Miejskiej w L. w sprawie zmiany uchwały w sprawie 
zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto 
L. Skarga uwzględniona (wyrok z dnia 5 marca 2014 r., sygn. akt III SA/Gd 38/14).
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ZAŁĄCZNIK NR 9

Skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego

1.  V.7108.103.2014 z dnia 18 marca 2014 r. – skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej 
utrzymujące w mocy postanowienie Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w przedmiocie 
nałożenia kary porządkowej za bezzasadną odmowę przedłożenia w postępowaniu kon-
trolnym żądanych przez organ informacji. 

2.  IV.816.2.2014 z dnia 24 marca 2014 r. – skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego oddalającego skargę na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych wydaną 
w przedmiocie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca. 

3.  I.6060.19.2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r. – skarga kasacyjna od wyroku Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego oddalającego skargę na bezczynność Prokuratora Generalnego w 
przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej. 

4.  V.6060.11.2014 z dnia 20 lipca 2014 r. – skarga kasacyjna od postanowienia Wojewódz-
kiego Sądu Administracyjnego odrzucającego skargę na czynność Przewodniczącego Rady 
Miasta polegającą na odmowie wstępu na posiedzenie Rady Miasta. 

5.  V.511.781.2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r. – skarga kasacyjna od postanowienia Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego odrzucającego skargę na uchwałę Rady Miejskiej w 
sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych.
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ZAŁĄCZNIK NR 10

Przystąpienie do postępowania sądowego

1.  IV.502.9.2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r. – wniosek do Sądu Rejonowego o rozstrzygnięcie 
w przedmiocie ograniczenia władzy rodzicielskiej matki nad małoletnią córką oraz o zawie-
szenie postępowania wykonawczego dotyczącego orzeczenia Sądu Okręgowego. 

2.  V.511.364.2014 z dnia 4 kwietnia 2014 r. – zgłoszenie udziału w postępowaniu przed 
Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skar-
bowej na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylający interpretację indywi-
dualną wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku dochodowego od 
osób fi zycznych. 

3.  V.510.24.2014 z dnia 25 kwietnia 2014 r. – zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Na-
czelnym Sądem Administracyjnym wszczętym na wniosek Prezesa NSA o podjęcie uchwa-
ły wyjaśniającej kwalifi kację prawną zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na drodze 
publicznej. 

4.  IV.511.301.2014 z dnia 12 maja 2014 r. – skarga do Sądu Rejonowego o wznowienie po-
stępowania zakończonego prawomocnym nakazem zapłaty.

5.  V.604.2.2014 z dnia 15 lipca 2014 r. – zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczel-
nym Sądem Administracyjnym ze skargi kasacyjnej Wojewody od postanowienia Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego w przedmiocie odrzucenia skargi na uchwałę Rady 
Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi radnych na działalność samorządową radnej. 

6.  V.511.685.2014 z dnia 15 lipca 2014 r. – zgłoszenie udziału w postępowaniu przed Naczel-
nym Sądem Administracyjnym w sprawie podjęcia uchwały zawierającej rozstrzygnięcie 
zagadnienia prawnego dotyczącego ustalenia przychodu przy umowie o dożywocie na za-
sadach wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fi zycznych. 

7.  I.561.17.2014 z dnia 5 września 2014 r. – przystąpienie do postępowania przed Naczel-
nym Sądem Administracyjnym w sprawie dotyczącej uwzględnienia przez sąd skargi na 
decyzję o odmowie przyjęcia na aplikację sędziowską lub prokuratorską. 

8.  V.7108.251.2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. – zgłoszenie udziału w postępowaniu przed 
Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie ze skargi kasacyjnej Głównego Inspektora 
Transportu Drogowego od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego uchylającego 
decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego.
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ZAŁĄCZNIK NR 11

Pozostałe wystąpienia

a) Przystąpienie do postępowania administracyjnego

1.  I.7005.1.2014 z dnia 24 lutego 2014 r. – wniosek do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa o stwierdzenie nieważności decyzji Kierownika Biura Powiatowego 
Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

2.  I.7005.1.2014 z dnia 9 maja 2014 r. – odwołanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 
decyzji Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa odmawiającej stwierdze-
nia nieważności decyzji Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa. 

3.  V.7200.34.2014 z dnia 12 listopada 2014 r. – sprzeciw od ostatecznej uchwały Rady Izby Le-
karsko-Weterynaryjnej w sprawie wpisu zmian do ewidencji zakładów leczniczych dla zwierząt.

b) Skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego

1.  V.511.70.2014 z dnia 3 lutego 2014 r. – skarga kasacyjna od wyroku Sądu Apelacyjnego 
oddalającego apelację oraz zasądzającego od pozwanego zwrot kosztów postępowania 
apelacyjnego w sprawie o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną.

2.  V.511.128.2014 z dnia 27 lutego 2014 r. – skarga kasacyjna od wyroku Sądu Apelacyjnego 
oddalającego apelację powoda i zasądzającego od powoda na rzecz pozwanego kwotę 
tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego i zażaleniowego. 

3.  IV.511.7.2014 z dnia 9 maja 2014 r. – skarga kasacyjna od prawomocnego postanowienia 
Sądu Okręgowego w sprawie o ustanowienie drogi koniecznej. 

4.  I.511.37.2014 z dnia 29 maja 2014 r. – skarga kasacyjna od wyroku Sądu Apelacyjnego o 
ochronę dóbr osobistych i zapłatę. 

5.  V.511.120.2014 z dnia 4 lipca 2014 r. – skarga kasacyjna od wyroku Sądu Okręgowego w 
zakresie, w jakim oddala apelację co do powództwa powoda przeciwko pozwanej spółce 
o zapłatę. 

6.  V.511.264.2014 z dnia 20 lipca 2014 r. – skarga kasacyjna od wyroku Sądu Apelacyjnego w 
części oddalającej apelację co do roszczenia niemajątkowego – pisemnego przeproszenia 
powoda. 

7.  IV.7000.500.2014 z dnia 9 grudnia 2014 r. – skarga kasacyjna od wyroku Sądu Apela-
cyjnego częściowo zmieniającego wyrok Sądu Okręgowego wydany w sprawie przeciwko 
Agencji Nieruchomości Rolnych o zapłatę. 
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ZAŁĄCZNIK NR 12

Wizyty i spotkania Rzecznika Praw Obywatelskich 

Wizytacje prewencyjne w ramach Krajowego Mechanizmu Prewencji w miejscu detencji

1 Strzelce Opolskie, Częstochowa, Herby. 03–07.01.2014 r.

2 Izba Wytrzeźwień w Łodzi. 13.01.2014 r.

3 Areszt Śledczy w Łodzi. 13–15.01.2014 r.

4 Dom Pomocy Społecznej Nr 4 w Łodzi. 16–17.01.2014 r.

5 Areszt Śledczy w Warszawie /Białołęka/. 20–22.01.2014 r.

6 Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych przy Komendzie Powiatowej Policji 
w Łowiczu.

23.01.2014 r.

7 Zakład Karny w Łowiczu. 23–24.01.2014 r.

8 Izba Wytrzeźwień w Częstochowie. 03.02.2014 r.

9 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach. 04.02.2014 r.

10 Zakład Karny Nr 1 w Strzelcach Opolskich. 05–07.02.2014 r.

11 Dom Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej. 10–11.02.2014 r.

12 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Skarżysku-Kamiennej. 12.02.2014 r.

13 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Węgrzynowie. 13–14.02.2014 r.

14 Zakład Karny w Potulicach. 19–21.02.2014 r.

15 Dom Pomocy Społecznej ,,Etola” w Rudzie Pilczyckiej. 24–25.02.2014 r.

16 Dom Pomocy Społecznej ,,Cichy Zakątek” w Końskich. 26–27.02.2014 r.

17 Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych przy Komendzie Powiatowej Policji 
w Szydłowcu.

28.02.2014 r.

18 Zakład Poprawczy w Poznaniu. 03–04.03.2014 r.

19 Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim. 05.03.2014 r.

20 Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu przy ul. Konarskiego. 06–07.03.2014 r.

21 Schronisko dla Nieletnich w Gackach. 10–11.03.2014 r.

22 Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie. 11–12.03.2014 r.
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23 Dom Pomocy Społecznej w Słupi Pacanowskiej. 13–14.03.2014 r.

24 Areszt Śledczy w Krakowie /Podgórze/. 17–18.03.2014 r.

25 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krakowie /Górka/. 19.03.2014 r. 

26 Zakład Poprawczy w Tarnowie. 20–21.03.2014 r.

27 Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych przez Straż Graniczną w Bobrow-
nikach.

25.03.2014 r.

28 Samodzielny Publiczny Psychiatryczny zakład Opieki Zdrowotnej im. Dr. S. 
Deresza w Choroszczy.

26–27.03.2014 r.

29 Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych przy Komendzie Powiatowej Policji 
w Złotoryi. 

01.04.2014 r.

30 Zakład Poprawczy w Jerzmanicach-Zdroju. 01–02.04.2014 r.

31 Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu. 03–04.04.2014 r.

32 Areszt Śledczy w Warszawie /Służewiec/. 07–09.04.2014 r.

33 Dom Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”. 10.04.2014 r.

34 Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych przy Komendzie Rejonowej Policji 
w Warszawie II.

11.04.2014 r.

35 Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych przy Komendzie Powiatowej Policji 
w Staszowie.

14.04.2014 r.

36 Dom Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych. 15.04.2014 r.

37 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rembowie. 16–17.04.2014 r.

38 Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych Straży Granicznej w Warszawie /
Okęcie/. 

23.04.2014 r.

39 Policyjna Izba Dziecka w Warszawie. 24.04.2014 r.

40 Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych przy Komendzie Stołecznej Policji 
w Warszawie. 

25.04.2014 r.

41 Izba Wytrzeźwień w Szczecinie. 05–06.05.2014 r.

42 Schronisko dla Nieletnich w Szczecinie. 06–07.05.2014 r.

43 Areszt Śledczy w Międzyrzeczu. 08–09.05.2014 r.

44 Areszt Śledczy w Zabrzu. 13–14.05.2014 r.

45 Areszt Śledczy w Sosnowcu. 15–16.05.2014 r.

46 Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych przez Straż Graniczną w Hrubie-
szowie.

19.05.2014 r.

47 Dom Pomocy Społecznej w Zamościu. 20–21.05.2014 r. 
23.05.2014 r.
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48 Zakład Karny w Zamościu. 21–22.05.2014 r.

49 Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych przy Komendzie Powiatowej Policji 
w Lipsku.

27.05.2014 r.

50 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łańcucie. 28.05.2014 r.

51 Dom Pomocy Społecznej w Rzeszowie. 29–30.05.2014 r.

52 Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych przy Komendzie Powiatowej Policji 
w Namysłowie.

02.06.2014 r.

53 Zakład Poprawczy w Sadowicach. 03–04.06.2014 r.

54 Dom Pomocy Społecznej we Wrocławiu. 05–06.06.2014 r.

55 Izby Wytrzeźwień w Gdańsku, Gdyni i Sopocie. 09.06.2014 r.

56 Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych przy Morskim Oddziale Straży 
Granicznej w Gdańsku.

10.06.2014 r.

57 Dom Pomocy Społecznej w Gdańsku. 11–12.06.2014 r.

58 Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Warszawie /Białołęka/. 16–17.06.2014 r.

59 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Warszawie. 18.06.2014 r.

60 Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych przy Komendzie Powiatowej Policji 
w Oświęcimiu.

24.06.2014 r.

61 Centrum Psychiatrii w Katowicach. 25–26.06.2014 r.

62 Izba Wytrzeźwień w Jaworznie. 26–27.06.2014 r.

63 Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych Straży Granicznej w Michałowie. 30.06.2014 r.

64 Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku. 01–02.07.2014 r.

65 Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych przy Komendzie Powiatowej Policji 
w Mońkach.

03.07.2014 r.

66 Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych przy Komendzie Powiatowej Policji 
w Suchej Beskidzkiej.

14.07.2014 r.

67 Dom Pomocy Społecznej w Wadowicach. 15–16.07.2014 r.

68 Dom Pomocy Społecznej w Płazach. 17–18.07.2014 r.

69 Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych Żandarmerii Wojskowej 
w Poznaniu.

22.07.2014 r.

70 Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych przy Komendzie Powiatowej Policji 
w Nowym Tomyślu.

23.07.2014 r.

71 Domy Pomocy Społecznej w Poznaniu. 24–25.07.2014 r.

72 Dom Pomocy Społecznej w Chrzanowie. 28.07.2014 r.
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73 Dom Pomocy Społecznej w Krakowie. 31.07–
01.08.2014 r.

74 Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych przy Komendzie Powiatowej Policji 
w Kraśniku.

18.08.2014 r.

75 Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie. 19–20.08.2014 r.

76 Zakład Karny w Opolu Lubelskim. 20–22.08.2014 r.

77 Komenda Miejskiej Policji w Siedlcach. 21.08.2014 r.

78 Izba Wytrzeźwień w Słupsku. 25.08.2014 r.

79 Dom Pomocy Społecznej ,,Leśna Oaza” w Słupsku. 26–27.08.2014 r.

80 Dom Pomocy Społecznej w Lęborku. 27–28.08.2014 r.

81 Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych przy Komendzie Powiatowej Policji 
w Niedzicy.

01.09.2014 r.

82 Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach. 02.09.2014 r.

83 Zakład Karny w Kamińsku. 03–05.09.2014 r.

84 Izba Wytrzeźwień w Przemyślu. 08.09.2014 r.

85 Dom Pomocy Społecznej w Jarosławiu. 09–10.09.2014 r.

86 Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Jarosławiu. 10–12.09.2014 r.

87 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Krzepicach. 15.09.2014 r.

88 Dom Pomocy Społecznej w Częstochowie. 16–17.09.2014 r.

89 Areszt Śledczy w Częstochowie. 18–19.09.2014 r.

90 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Namysłowie. 22–23.09.2014 r.

91 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Zawiści. 24.09.2014 r.

92 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Leśnicy. 25.09.2014 r.

93 Dom Pomocy Społecznej w Makowie Podhalańskim. 29–30.09.2014 r.

94 Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej Central-
ny Szpital Kliniczny UM w Łodzi.

30.09–
01.10.2014 r.

95 Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych przy Komendzie Miejskiej Policji w 
Skierniewicach.

02.10.2014 r.

96 Izba Wytrzeźwień w Bielsku-Białej. 06.10.2014 r.

97 Dom Pomocy Społecznej ,,Dom Nauczyciela” w Bielsku-Białej. 07–08.10.2014 r.

98 Areszt Śledczy w Bielsku-Białej. 08–10.10.2014 r.

99 Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych przy Komendzie Powiatowej Policji 
w Gryfi cach.

13.10.2014 r.
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100 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rewalu. 14.10.2014 r.

101 Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych przy Komendzie Powiatowej Policji 
w Kamieniu Pomorskim.

15.10.2014 r.

102 Areszt Śledczy i Oddział Zewnętrzny w Kamieniu Pomorskim i Buniewi-
cach.

15–17.10.2014 r.

103 Izba Wytrzeźwień w Toruniu. 20.10.2014 r.

104 Dom Pomocy Społecznej w Świeciu. 21–22.10.2014 r.

105 Dom Pomocy Społecznej ,,Jesień Życia” w Bydgoszczy. 23–24.10.2014 r.

106 Izba Wytrzeźwień w Płocku. 27.10.2014 r.

107 Dom Pomocy Społecznej ,,Przyjaznych Serc” w Płocku. 28–29.10.2014 r.

108 Dom Pomocy Społecznej ,,Nad Jarem” w Nowym Miszewie. 30–31.10.2014 r.

109 Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach. 03–05.11.2014 r.

110 Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych przy Komendzie Powiatowej Policji 
w Myszkowie.

05.11.2014 r.

111 Zakład Karny w Lubińcu. 06–07.11.2014 r.

112 Zakład Karny w Brzegu. 17–18.11.2014 r.

113 Udział Zastępcy RPO w kontroli Domów Pomocy Społecznej we Wrocławiu. 19–21.11.2014 r.

114 Zakład Karny w Siedlcach. 24–25.11.2014 r.

115 Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach. 26–27.11.2014 r.

116 Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych Żandarmerii Wojskowej w Warszawie. 28.11.2014

117 Dom Pomocy Społecznej w Anielinie. 01.12.2014 r.

118 Dom Pomocy Społecznej w Żyrardowie. 02.12.2014 r.

119 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Goździkowie. 03–04.12.2014 r.

120 Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza w Radomiu. 04–05.12.2014 r.

121 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Wojnowie. 08.12.2014 r.

122 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Gołotczyźnie. 11.12.2014 r.
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Jednostki wojskowe, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Izby Celne, Policji 
oraz Areszty Śledcze i Zakłady Karne – kontrola przestrzegania praw i wolności żołnie-
rzy i funkcjonariuszy

1. Jednostka Wojskowa w Rzeszowie 08–10.01.2014 r.

2. 16. Batalion Powietrznodesantowy im. Gen. Bryg. Mariana Zdrzałki oraz 6. 
Brygada Powietrznodesantowa im. Gen. S.F. Sosabowskiego w Krakowie.

28–30.01.2014 r.

3. Komenda Miejska Policji w Częstochowie. 14–16.04.2014 r.

4. Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu. 08.05.2014 r. 

5. Zakład Karny w Sztumie i Kwidzynie. 20–23.05.2014 r.

6. Komisariat III Policji w Gliwicach oraz Komisariat I Policji w Zabrzu. 10.06.2014 r.

7. Komisariat Policji w Wojkowicach. 20.06.2014 r.

8. Komisariat I Policji w Sosnowcu. 20.06.2014 r.

9. Komenda Wojewódzka Straży Pożarnej w Lublinie. 25–27.06.2014 r.

10 1. Warszawska Brygada Pancerna w Wesołej. 26.06.2014 r.

11. Komenda Powiatowa Policji w Sochaczewie. 04.07.2014 r.

12. Komenda Miejska Policji w Skierniewicach. 11.07.2014 r.

13. Komenda Powiatowa Policji w Gostyninie – rekontrola przestrzegania praw i 
wolności funkcjonariuszy.

15.07.2014 r.

14. Komenda Powiatowa Policji w Sierpcu – rekontrola przestrzegania praw i 
wolności funkcjonariuszy. 

23.07.2014 r.

15. Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej – ocena warunków wykonywa-
nia czynności służbowych przez funkcjonariuszy Policji. 

24.07.2014 r.

16. Komisariat Policji Wrocław Krzyki – ocena warunków wykonywania czynności 
służbowych przez funkcjonariuszy Policji. 

25.07.2014 r.

17. Komenda Powiatowa Policji w Kozienicach – rekontrola przestrzegania praw i 
wolności funkcjonariuszy.

25.07.2014 r.

18. Komisariat Policji w Długołęce – ocena warunków wykonywania czynności 
służbowych przez funkcjonariuszy Policji. 

05.08.2014 r.

19. Komenda Powiatowa Policji w Oławie, Komenda Miejska Policji w Jelczu 
Laskowicach – ocena warunków wykonywania czynności służbowych przez 
funkcjonariuszy Policji. 

22.08.2014 r.

20. Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej oraz Szkoła Podofi cerska Marynarki 
Wojennej w Ustce.

01, 03.10.2014 r.

21. 7. Brygada Obrony Wybrzeża w Słupsku oraz 1. Batalion Zmechanizowany w 
Lęborku (Centralny Poligon Sił Powietrznych w Ustce, Wicko Morskie).

02.10.2014 r.

22. Zakład Karny w Płocku oraz Zakład Karny we Włocławku. 07–10.10.2014 r.

23. Centralny Ośrodek Szkolenia ABW w Emowie. 28.11.2014 r.
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Areszty Śledcze, Policyjne Izby Zatrzymań, Izby Wytrzeźwień i Zakłady Karne – badanie 
przestrzegania praw osób pozbawionych wolności

1. Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych przez Straż Graniczną w Białymstoku. 28.03.2014 r.

2. Zakład Karny w Raciborzu. 14–16.05.2014 r.

3. Zakład Karny w Wojkowicach. 10.06.2014 r.

4. Oddział Zewnętrzny w Moszczańcu Zakładu Karnego Łupków. 21.11.2014 r.

Ośrodki dla Uchodźców oraz Areszty Deportacyjne – badanie przestrzegania praw cu-
dzoziemców

1 Ośrodek dla Cudzoziemców ubiegających się o status uchodźcy 
w Dębaku-Podkowie Leśnej.

16.04.2014 r.

2 Ośrodek Strzeżony dla Cudzoziemców w Przemyślu oraz polsko-ukraińskie-
go przejścia granicznego w Medyce. 

22–23.10.2014 r.

Wyjazdy terenowe Rzecznika Praw Obywatelskich – przyjmowanie skarg obywateli w 
terenie

1. Przyjęcia interesantów w Starostwie Powiatowym w Olsztynie przez pracow-
ników Biura Pełnomocnika Terenowego w Gdańsku.

08–09.01.2014 r.

2. Przyjęcia interesantów w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Krakowie przez pracowników Biura Pełnomocnika Terenowego w Katowi-
cach.

13.01.2014 r.

3. Przyjęcia interesantów w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu przez pra-
cownika Biura Pełnomocnika Terenowego we Wrocławiu. 

17.01.2014 r.

4. Przyjęcia interesantów w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w 
Bydgoszczy przez pracowników Biura Pełnomocnika Terenowego w Gdań-
sku.

17.01.2014 r.

5. Przyjęcia interesantów w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu przez pra-
cownika Biura Pełnomocnika Terenowego we Wrocławiu. 

21.01.2014 r.

6. Przyjęcia interesantów w Urzędzie Miasta w Częstochowie przez pracowni-
ków Biura Pełnomocnika Terenowego w Katowicach.

30.01.2014 r.

7. Przyjęcie interesantów w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim przez pracowni-
ków Biura RPO w Warszawie.

30–31.01.2014 r.

8. Przyjęcia interesantów w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Krakowie przez pracowników Biura Pełnomocnika Terenowego w Katowi-
cach.

10.02.2014 r.

9. Przyjęcia interesantów w Starostwie Powiatowym w Olsztynie przez pracow-
ników Biura Pełnomocnika Terenowego w Gdańsku.

12.02.2014 r.

10. Przyjęcia interesantów w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w 
Bydgoszczy przez pracowników Biura Pełnomocnika Terenowego w Gdańsku.

21.02.2014 r.
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11. Przyjęcia interesantów w Urzędzie Miasta w Częstochowie przez pracowni-
ków Biura Pełnomocnika Terenowego w Katowicach.

27.02.2014 r.

12. Przyjęcie interesantów w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim przez pracowni-
ków Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie.

27–28.02.2014 r.

13. Przyjęcia interesantów w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim 
w Krakowie przez pracowników Biura Pełnomocnika Terenowego w Katowicach.

10.03.2014 r.

14. Przyjęcia interesantów w Starostwie Powiatowym w Olsztynie przez pracow-
ników Biura Pełnomocnika Terenowego w Gdańsku.

12.03.2014 r.

15. Przyjęcia interesantów w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu przez pra-
cownika Biura Pełnomocnika Terenowego we Wrocławiu. 

21.03.2014 r.

16 Przyjęcia interesantów w Urzędzie Miasta w Częstochowie przez pracowni-
ków Biura Pełnomocnika Terenowego w Katowicach.

27.03.2014 r.

17. Przyjęcia interesantów w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim przez pracowni-
ków Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Warszawie.

27–28.03.2014 r.

18. Przyjęcia interesantów w Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim w Kielcach 
przez pracowników Biura Pełnomocnika Terenowego w Katowicach.

28.03.2014 r.

19. Przyjęcia interesantów w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w 
Bydgoszczy przez pracowników Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w 
Gdańsku.

18.04.2014 r.

20. Przyjęcia interesantów w Urzędzie Miasta w Częstochowie przez pracowni-
ków Biura RPO w Warszawie oraz Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w 
Katowicach.

24–25.04.2014 r.

21. Przyjęcia interesantów w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w 
Bydgoszczy przez pracowników Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w 
Gdańsku.

16.05.2014 r.

22. Przyjęcia interesantów w Urzędzie Miasta w Częstochowie przez pracowni-
ków Biura RPO w Warszawie oraz Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w 
Katowicach.

29–30.05.2014 r.

23. Przyjęcia interesantów w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim przez pracowni-
ków Biura RPO w Warszawie.

30.05.2014 r.

24. Przyjęcia interesantów w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Byd-
goszczy przez pracowników Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w Gdańsku.

13.06.2014 r.

25. Przyjęcia interesantów w Urzędzie Miasta w Częstochowie przez pracowni-
ków Biura RPO w Warszawie oraz Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w 
Katowicach.

26.06.2014 r.

26. Przyjęcia interesantów w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim przez pracowni-
ków Biura RPO w Warszawie.

26–27.06.2014 r.

27. Przyjęcia interesantów w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w 
Bydgoszczy przez pracowników Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w 
Gdańsku.

18.07.2014 r.
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28. Przyjęcia interesantów w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim przez pracowni-
ków Biura RPO w Warszawie.

25.07.2014 r.

29. Przyjęcia interesantów w Urzędzie Miasta w Częstochowie przez pracowni-
ków Biura RPO w Warszawie oraz Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w 
Katowicach.

31.07.2014 r.

30. Przyjęcia interesantów w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w 
Bydgoszczy przez pracowników Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w 
Gdańsku.

22.08.2014 r.

31. Przyjęcia interesantów w Areszcie Śledczym w Krakowie przez pracowników 
Biura Pełnomocnika Terenowego RPO 
w Katowicach.

25.08.2014 r.

32. Przyjęcia interesantów w Urzędzie Miasta w Częstochowie przez pracowni-
ków Biura RPO w Warszawie oraz Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w 
Katowicach.

28.08.2014 r.

33. Przyjęcia interesantów w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim przez pracowni-
ków Biura RPO w Warszawie.

28–29.08.2014 r.

34. Przyjęcia interesantów w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Byd-
goszczy przez pracowników Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w Gdańsku.

19.09.2014 r.

35. Przyjęcia interesantów w Zakładzie Karnym w Raciborzu przez pracowników 
Biura Pełnomocnika Terenowego RPO 
w Katowicach. 

22.09.2014 r.

36. Przyjęcia interesantów w Urzędzie Miasta w Częstochowie przez pracowni-
ków Biura RPO w Warszawie oraz Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w 
Katowicach.

25.09.2014 r.

37. Przyjęcia interesantów w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim przez pracowni-
ków Biura RPO w Warszawie.

26.09.2014 r.

38. Przyjęcia interesantów w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Byd-
goszczy przez pracowników Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w Gdańsku.

17.10.2014 r.

39. Przyjęcia interesantów w Urzędzie Miasta w Częstochowie przez pracowni-
ków Biura RPO w Warszawie oraz Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w 
Katowicach.

30.10.2014 r.

40. Przyjęcia interesantów w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim przez pracowni-
ków Biura RPO w Warszawie.

30–31.10.2014 r.

41. Przyjęcia interesantów w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Byd-
goszczy przez pracowników Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w Gdańsku.

21.11.2014 r.

42. Przyjęcia interesantów w Urzędzie Miasta w Częstochowie przez pracowni-
ków Biura RPO w Warszawie oraz Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w 
Katowicach.

27.11.2014 r.

43. Przyjęcia interesantów w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w 
Bydgoszczy przez pracowników Biura Pełnomocnika Terenowego RPO w 
Gdańsku.

19.12.2014 r.
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Organy samorządu terytorialnego, urzędy administracji terenowej

1
Spotkanie pracowników Biura RPO z Prezydentem Miasta Jastrzębiej Góry 
w sprawie zakładania domów dla działaczy Solidarności.

24.02.2014 r.

2
Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w obradach plenarnych XVII Zgro-
madzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, podczas których prof. 
Lipowicz wręczono Statuetkę Honorową ZPP. Mikołajki.

08.05.2014 r.

3
Rzecznik Praw Obywatelskich objęła patronatem konkurs skierowany do 
samorządów i rad seniorów, którego celem jest rozwój dialogu osób starszych 
z miejscowymi samorządami oraz zwiększenie ich wpływu na sprawy lokalne.

21.05.2014 r.

4 Wizyta studyjna dotycząca wsparcia środowiska osób starszych 
i osób z niepełnosprawnością. Gdańsk, Gdynia, Sopot.

09–11.06.2014 r.

5 Posiedzenie Zarządu Związku Powiatów Polskich. Polkowice. 15–17.06.2014 r.

6 Spotkanie Pełnomocnika Terenowego RPO we Wrocławiu 
z Prezydentem Głogowa i Komendantem Powiatowym Policji w Głogowie.

10.07.2014 r.

7
Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich z Wojewodą Śląskim. Tematem 
rozmów było powstanie pierwszego „Domu Solidarności” w Jastrzębiu-
-Zdroju. Katowice.

25.07.2014 r.

8 Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich z Prezydentem Gdańska oraz 
Sekretarzem Miasta. Gdańsk.

01.09.2014 r.

9 Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich z Prezydentem Szczecina. 24.09.2014 r.

10
Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich z Prezydentem Stargardu Szcze-
cińskiego oraz przedstawicielami placówek i instytucji działających na rzecz 
osób z niepełnosprawnością.

24.09.2014 r.

Spotkania i wizytacje

1 Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w corocznej naradzie kadry kierow-
niczej Policji. Warszawa.

17.01.2014 r.

2 Rzecznik Praw Obywatelskich została wyróżniona przez Regionalną Izbę 
Gospodarczą w Katowicach Platynowym Laurem Umiejętności i Kompe-
tencji w kategorii Pro Publico Bono.

18.01.2014 r.

3 Spotkanie nt. ,,Wieczór z Rzecznikiem”. Proszowice. 27.01.2014 r.

4 Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich z przedstawicielami Stowarzy-
szenia Amnesty International Polska, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka 
i Fundacji Panoptykon. Warszawa.

03.02.2014 r.

5 Spotkanie warsztatowe przedstawicieli właściwych w sprawach karnych 
odnośnie wprowadzenia i stosowania ustawy z dn. 24 maja 2013 r. o 
środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. Katowice.

03.02.2014 r.

6 Spotkanie pracowników Biura RPO z przedstawicielami Stowarzyszenia 
Romów w Polsce, w tym z Prezesem Stowarzyszenia Romanem Kwiatkow-
skim.

05.02.2014 r.
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7 Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich z muftim Muzułmańskiego Związku 
Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej Tomaszem Miśkiewiczem. Warszawa.

10.02.2014 r.

8 W Biurze RPO odbyło się inauguracyjne spotkanie Policyjnej Platformy 
Przeciw Nienawiści. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji 
pozarządowych, Policji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa 
Sprawiedliwości oraz Biura Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania.

13.02.2014 r.

9 Spotkanie nt. ,,Wieczór z Rzecznikiem”. Łapy, woj. podlaskie. 25.02.2014 r.

10 Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich z marszałkiem Senatu w spra-
wie współpracy Rzecznika Praw Obywatelskich i Senatu RP w zakresie 
inicjatyw ustawodawczych dotyczących kwestii związanych z prawami 
człowieka i obywatela. Warszawa.

04.03.2014 r.

11 Spotkanie nt. ,,Wieczór z Rzecznikiem”. Września 04.03.2014 r.

12 Spotkanie nt. ,,Wieczór z Rzecznikiem”. Krzeszyce. 21.03.2014 r.

13 Spotkanie nt. ,,Wieczór z Rzecznikiem”. Włodawa i Lubaczów. 24–25.03.2014 r.

14 Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich z protestującymi przed Sejmem 
rodzicami i opiekunami osób z niepełnosprawnością. Warszawa.

31.03.2014 r.

15 Wizyta Zastępcy RPO w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Stefanii Sempo-
łowskiej w Lublinie.

10.04.2014 r.

16 Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich z młodzieżą – laureatami ślą-
skich olimpiad. Warszawa.

16.04.2014 r.

17 Udział Zastępcy RPO w dorocznym Zgromadzeniu Ogólnym Sędziów 
Naczelnego Sądu Administracyjnego. Warszawa.

23.04.2014 r.

18 Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w Zgromadzeniu Ogólnym Związku 
Powiatów Polskich. Mikołajki.

07–08.05.2014 r.

19 Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich z Anną Dymną, prezes Fundacji 
„Mimo wszystko” oraz Urszulą Jaworską, która jest członkiem Rady Spo-
łecznej przy RPO. Tematem rozmowy była sytuacja osób z niepełnospraw-
nością. Warszawa.

15.05.2014 r.

20 Spotkanie nt. „Wieczór z Rzecznikiem” Gościeradów k. Kraśnika. 27.05.2014 r.

21 Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w uroczystości wręczenia Nagrody 
im. Aliny Margolis-Edelman osobom wybitnie zasłużonym w niesieniu 
pomocy dzieciom krzywdzonym. Warszawa.

29.05.2014 r.

22 Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w uroczystym posiedzeniu Senatu UJ z 
okazji odnowienia doktoratu prof. zw. dr. hab. Maksymiliana Pazdana. Kraków.

30.05.2014 r.

23 Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w uroczystych obchodach rocznicy 
wyborów 4 czerwca 1989 roku na placu Zamkowym. Warszawa.

04.06.2014 r.

24 Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w debacie „O mankamentach pol-
skiej demokracji” podsumowującej stan polskiej demokracji i społeczeń-
stwa po 25 latach przemian. Warszawa.

04.06.2014 r.
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25 Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w uroczystych obchodach 25-lecia 
Wolności w Pałacu Prezydenckim. Warszawa.

05.06.2014 r.

26 Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich z młodzieżą z Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 1 w Gliwicach.

09.06.2014 r.

27 Wizyta studyjna w ramach przygotowania badań antydyskryminacyj-
nych – „Dostęp do nauczania religii mniejszości wyznaniowych i etyki”. 
Poznań.

23.06.2014 r.

28 Uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. Romanowi Hau-
serowi. Lublin.

25.06.2014 r.

29 Udział Zastępcy RPO w zakończeniu roku akademickiego Wydziału Prawa
i Administracji UW. Warszawa.

30.06.2014 r.

30 Spotkanie Pełnomocnika Terenowego RPO we Wrocławiu 
z Prezydentem Głogowa i Komendantem Powiatowym Policji 
w Głogowie.

10.07.2014 r.

31 Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich z Pierwszym Prezesem Sądu 
Najwyższego. Warszawa.

16.07.2014 r.

32 Prowadzenie punktu Biura RPO na ,,Przystanku Woodstock”. Kostrzyń nad 
Wisłą.

29.07–
03.08.2014 r.

33 Udział pracownika Biura RPO w uroczystych obchodach upamiętniających 
śmierć Romów i Sinti zamordowanych w byłym niemieckim nazistowskim 
Obozie Pracy i Obozie Zagłady 
w Treblince. Treblinka.

30.07.2014 r.

34 W rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych, Rzecznik Praw Obywa-
telskich wzięła udział w otwarciu nowej siedziby Europejskiego Centrum 
Solidarności w Gdańsku.

31.08.2014 r.

35 Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich z Pełnomocnikiem Rządu ds. 
Równego Traktowania. Warszawa.

09.09.2014 r.

36 Rzecznik Praw Obywatelskich uczestniczyła w uroczystości otwarcia Kate-
dry im. Tadeusza Mazowieckiego na Uniwersytecie Warszawskim. 

11.09.2014 r.

37 Udział Zastępcy RPO w posiedzeniu Kapituły Polskiej Nagrody im. Sérgio 
Vieira de Mello. Kraków.

11.09.2014 r.

38 Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w XXIII Zjeździe Katedr Prawa 
i Postępowania Administracyjnego zorganizowanym przez Uniwersytet 
Szczeciński. Szczecin.

22.09.2014 r.

39 Udział pracowników Biura RPO w Posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji Senatu RP. Warszawa.

30.09.2014 r.

40 Udział Zastępcy RPO w I Lubuskim Sejmiku Młodzieżowym. Wydarzeniu 
patronował Prezydent RP Bronisław Komorowski. Zielona Góra.

22.09.2014 r.

41 Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w inauguracji roku akademickiego 
na Uniwersytecie Śląskim. Katowice.

01–02.10.2014 r.
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42 Spotkanie podsumowujące projekty: ,,Samorząd Równych Szans”, Forum 
Dostępnej Cyberprzestrzeni, ,,Staż w administracji publicznej wsparciem 
aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz budo-
wanie pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych na rynku pracy” 
i ,,Równe szanse rodziców dzieci niepełnosprawnych w powrocie na rynek 
pracy”. Karpacz.

02–03.10.2014 r.

43 Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w Posiedzeniu Kapituły Nagrody im. 
Pawła Włodkowica. Warszawa. 

22.10.2014 r.

44 Spotkanie z przedstawicielami Generalnego Inspektora Ochrony Danych 
Osobowych, Polskiej Akademii Nauk, Ministerstwa Gospodarki i Minister-
stwa Spraw Zagranicznych. Tematem rozmów były ,,Nowoczesne techno-
logie a prywatność”. Warszawa.

29.10.2014 r.

45 Spotkanie eksperckie na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu 
w zw. z badaniami ,,Dostępności uczelni wyższych dla osób głuchych, 
niewidomych, z niepełnosprawnością ruchową, chorujących psychicznie”. 
Poznań.

18.11.2014 r.

46 Spotkanie Zastępcy RPO z funkcjonariuszami Służby Więziennej. Warsza-
wa. 

25.11.2014 r.

47 Spotkanie pracowników Biura RPO z Bartłomiejem Skrzyńskim – laure-
atem Nagrody im. Pawła Włodkowica w 2013 roku, Rzecznikiem ds. Osób 
Niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta we Wrocławiu.

10.12.2014 r.

48 Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka organizowane przez 
Biuro RPO. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele najwyższych 
władz państwowych i sądowniczych oraz pracownicy Biura RPO. Senat RP, 
Warszawa.

10.12.2014 r.

49 Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich z byłymi więźniami obozu Mau-
thausen-Gusen oraz Dyrektorem Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. 
Warszawa.

18.12.2014 r.

50 Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w V Zjeździe Ambasadorów Rzeczni-
ka Praw Obywatelskich. Warszawa.

20.12.2014 r.

ZAŁĄCZNIKI



387

Ważniejsze konferencje i seminaria z udziałem Rzecznika Praw Obywatelskich, Zastęp-
ców Rzecznika i pracowników Biura

1 Konferencja nt. ,,Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość ochrony informacji 
niejawnych w zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego RP”, zorgani-
zowana przez Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych. 
Pułtusk. 

22–23.01.2014 r.

2 Konferencja nt. ,,Kraków dla wszystkich? Miejskie polityki antydyskrymina-
cyjne w praktyce”, zorganizowana przez Fundację Autonomia. Kraków.

23.01.2014 r.

3 Udział Pełnomocnika Terenowego RPO w konferencji pt. ,,Historia 
a prawa człowieka: pamięć, edukacja i aktywizm” zorganizowanej przez 
Fundację EVZ, Fundację Humanity in Action Polska, Fundację na rzecz Mię-
dzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu oraz Fundację 
Ośrodka KARTA. Oświęcim.

24–26.01.2014 r.

4 Seminarium nt. ,,Konstytucyjne prawo do obrony w postępowaniu penal-
nym – refl eksje w świetle obowiązującego porządku prawnego, a także 
zmian, które mają wejść w życie z dniem 1 lipca 2015 r.” zorganizowane 
w Biurze RPO. Warszawa.

27.01.2014 r.

5 Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w pierwszym Kongresie Zdrowego 
Starzenia, którego celem jest uzgodnienie wyzwań i działań koniecznych 
dla wdrożenia długofalowej polityki senioralnej. Warszawa.

30.01.2014 r.

6 W Biurze RPO odbyła się konferencja, której tematem było wykorzystanie 
środków unijnych w zakresie przejścia od opieki instytucjonalnej do opieki 
świadczonej na poziomie lokalnym. Warszawa.

14.02.2014 r.

7 W Biurze RPO odbyło się seminarium pt. „Małoletni cudzoziemcy w pol-
skim systemie oświaty – prawo i praktyka”. Warszawa.

17.02.2014 r.

8 Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w konferencji pt. „Prawa ofi ar prze-
stępstw” zorganizowanej przez Prokuratora Generalnego we współpracy 
z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Trybunałem Konstytucyjnym. Warsza-
wa.

24.02.2014 r

9 Udział Zastępcy RPO w debacie społecznej pt. „Ofi ary przestępstw”, która 
odbyła się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Kaliszu.

17.03.2014 r.

10 Konferencja nt. „Modele postępowania dyscyplinarnego w świetle zasad 
rzetelnego procesu”, zorganizowana przez Wydział Prawa Uniwersytetu 
w Białymstoku.

17.03.2014 r.

11 W Biurze RPO odbyła się konferencja poświęcona edukacji Głuchych, 
zorganizowana przez Polski Związek Głuchych 
i Rzecznika Praw Obywatelskich. Warszawa.

20.03.2014 r.

12 Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w Uroczystości 10-lecia Stowarzy-
szenia Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Nowy Sącz.

28–29.03.2014 r.

13 Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w dorocznym Zgromadzeniu Ogól-
nym Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Warszawa.

09.04.2014 r.

14 Forum Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Świętochłowice. 11.04.2014 r.
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15 Konferencja nt. „Pacjent a budżet. Co jest priorytetem w leczeniu chorób 
rzadkich w Polsce?”, zorganizowana przez Fundację Na Rzecz Zdrowego 
Starzenia Się. Warszawa.

17.04.2014 r.

16 Konferencja nt. „Uchodźcy – nowe wyzwania dla bezpieczeństwa europej-
skiego na tle standardów praw człowieka”, zorganizowana przez Uniwer-
sytet Warmińsko-Mazurski. Olsztyn.

24.04.2014 r.

17 Konferencja nt. „Polscy niepełnosprawni – obywatele konsumenci pra-
cownicy”, zorganizowana przez Akademię Górniczo-Hutniczą. Kraków.

07–08.05.2014 r.

18 Konferencja nt. „Kierunki zmian w prawie wyborczym”, zorganizowana 
przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
w Olsztynie.

12.05.2014 r.

19 Konferencja IV Forum Prawa Spółek nt. „Uchwały w spółkach handlo-
wych”, zorganizowana przez Uniwersytet Łódzki.

16.05.2014 r.

20 III Kongres nt. „Obywatel Senior”. Patronat honorowy nad wydarzeniem 
objęła Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Para Prezydencka. Chorzów.

18–19.05.2014 r.

21 Konferencja nt. „Porozumienie ponad podziałami. Mediacje 
i komunikacja”, zorganizowana przez Uniwersytet Wrocławski. Wrocław.

22–23.05.2014 r.

22 Konferencja podsumowująca Program Praw Człowieka ELSA Poland. 
Warszawa.

26.05.2014 r.

23 Konferencja nt. „Rola środków probacyjnych i oddziaływań terapeutycz-
nych w procesie readaptacji osób niedostosowanych społecznie”, zorgani-
zowana przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Katowicach 
i Kolegium Nauczycielskie w Bytomiu. Bytom.

29.05.2014 r.

24 Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w debacie nt. dostępności dla dzieci 
i młodzieży gier komputerowych zawierających brutalne treści, zorganizo-
wanej przez Ministerstwo Gospodarki 
w Warszawie.

29.05.2014 r.

25 Międzynarodowe Sympozjum Penitencjarne nt. „Inkluzja Społeczna Skaza-
nych”. Olszanica.

29–30.05.2014 r.

26 Konferencja nt. „Pozasądowa ochrona praw i wolności jednostki – insty-
tucje, standardy, efektywność”, zorganizowana przez Akademię im. Jana 
Długosza w Częstochowie.

04.06.2014 r.

27 Konferencja nt. „System Wczesnej Interwencji – kształtowanie standardów 
w Policji”, zorganizowana przez Komendę Główną Policji. Warszawa.

04–05.06.2014 r.

28 W Biurze RPO odbyło się seminarium nt. „Wpływ procesów analizy mate-
riału genetycznego na prawa jednostki”, zorganizowane wspólnie 
z Fundacją ITAKA. Warszawa.

05.06.2014 r.

29 W Biurze RPO odbyła się debata nt. „Dialog pokoleń w sferze publicznej”, 
zorganizowana wraz z Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych Uni-
wersytetu Warszawskiego. Warszawa.

06.06.2014 r.
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30 Udział Zastępcy RPO w konferencji „Społeczeństwo potrzebuje seniorów. 
Nowa aktywność społeczna osób starszych”, zorganizowanej z inicjatywy 
senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Fundacji Polsko-Nie-
mieckie Pojednanie i Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość. 
Warszawa.

10.06.2014 r.

31 Debata Jana Nowaka-Jeziorańskiego nt. „Jak walczyć z nienawiścią?”, zor-
ganizowana w Biurze RPO. Warszawa.

12.06.2014 r.

32 Seminarium na temat łączenia rodzin uchodźców zorganizowane przez 
Przedstawicielstwo Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do 
Spraw Uchodźców (UNHCR) w Polsce. Warszawa.

12.06.2014 r.

33 Sympozjum nt. „Opieka domowa – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, 
zorganizowane przez Klinikę Psychiatrii UMB 
w Choroszczy.

13.06.2014 r.

34 Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w dorocznym posiedzeniu Zgro-
madzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego, którego tematem była 
„Informacja o działalności Sądu Najwyższego w 2013 roku”. Warszawa.

17.06.2014 r.

35 Udział Zastępcy RPO w konferencji nt. „Ochrona prywatności 
w świecie nowych technologii komunikacyjnych”, zorganizowanej z okazji 
Dni Otwartych GIODO. Gdańsk.

23.06.2014 r.

36 Udział Zastępcy RPO w spotkaniu inaugurującym II Ogólnopolską Kon-
ferencję Liderów Dialogu, zorganizowaną przez Forum Dialogu Między 
Narodami. Warszawa.

27.06.2014 r.

37 Udział Zastępcy RPO w seminarium ,,Rola BIP i stron www innych podmio-
tów publicznych w zwiększaniu dostępności informacji o sprawie”. Hel. 

04–09.08.2014 r.

38 Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w posiedzeniu Komisji Senatu Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji. Warszawa.

17.08.2014 r.

39 Forum Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nowy Sącz. 02–06.09.2014 r.

40 Konferencja nt. „Afi rmacja godności osoby niepełnosprawnej” z okazji 
Światowego Dnia Choroby Alzheimera, zorganizowana przez Siedleckie 
Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera. Siedlce.

12.09.2014 r.

41 Konferencji nt. ,,Otworzyć Bramy Tolerancji – jak współdziałać dla dobra 
osoby chorującej psychicznie”, zorganizowana przez Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej. Gdynia.

21–23.09.2014 r.

42 Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w XXIII Zjeździe Katedr Prawa i 
Postępowania Administracyjnego, którego organizatorem był Uniwersytet 
Szczeciński.

22.09.2014 r.

43 Seminarium nt. ,,Deinstytucjonalizacja – szansa i nowe wyzwania 
w świadczeniu usług dla osób niesamodzielnych przez domy pomocy 
społecznej”. Jadwisin.

23.09.2014 r.

44 Udział Zastępcy RPO w IV Europejskim Kongresie Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice.

24.09.2014 r.
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45 Udział Zastępcy RPO w seminarium Europejskiej Sieci Organów ds. Rów-
nego Traktowania Equinet. Warszawa.

24–25.09.2014 r.

46 Ogólnopolski Zjazd Cywilistów pod nazwą ,,Współczesne problemy prawa 
zobowiązań”, zorganizowany przez Collegium Iuridicum Novum. Poznań.

25–27.09.2014 r.

47 Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w konferencji ,,Rola Kościoła katolic-
kiego w procesie integracji europejskiej”. Kraków.

26.09.2014 r.

48 Konferencja nt. ,,Niepełnosprawność – pełnosprawność”, zorganizowana 
przez Komisję Praw Człowieka przy NRA. Poznań.

27.09.2014 r. 

49 Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w konferencji ,,Polska i Austria: 
najbliższe 25 lat”. Warszawa.

30.09.2014 r.

50 Konferencja nt. ,,Proces wykrywczy w sprawach o przestępstwa 
z nienawiści – możliwości – ograniczenia – wyzwania”, zorganizowana 
przez Komendę Główną Policji. Piaseczno.

01.10.2014 r.

51 Debata Jana Nowaka-Jeziorańskiego nt.,, O dyskryminacji”, zorganizowana 
w Biurze RPO. Warszawa.

02.10.2014 r.

52 Konferencja nt. ,,Nauki społeczne na rzecz bezpieczeństwa wewnętrzne-
go”, zorganizowana przez Wyższą Szkołę Policji 
w Szczecinie.

03.10.2014 r.

53 Konferencja nt. ,,Wyzwania współczesnej geriatrii i gerontologii 2014. Cho-
roby neurodegeneracyjne problemem XXI wieku”, zorganizowana przez 
Wielkopolskie Stowarzyszenie Wolontariuszy Opieki Paliatywnej ,,Hospi-
cjum Domowe”. Poznań.

03.10.2014 r.

54 Konferencja nt. ,,Monitoring wizyjny – za i przeciw” zorganizowana przez 
Urząd Miasta Krakowa – Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzyso-
wego. Kraków.

06.10.2014 r.

55 Seminarium nt. ,,Świadoma readaptacja wychowanek 
i wychowanków opuszczających placówki resocjalizacyjne – mechanizmy, 
standardy, wyzwania”, zorganizowane przez Stowarzyszenie Sędziów 
Rodzinnych Pro Familia. Jadwisin. 

09.10.2014 r.

56 III Warszawskie Forum Psychiatrii Środowiskowej w ramach Światowego 
Dnia Zdrowia Psychicznego, zorganizowane przez: Szpital Wolski, Biuro 
Polityki Zdrowotnej Urzędu m.st. Warszawy 
i Sekcję Naukową Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego 
Towarzystwa Psychiatrycznego. Warszawa.

10.10.2014 r.

57 Konferencja nt. ,,Jestem mamą, nie rehabilitantką, Jestem tatą, nie tera-
peutą. Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami a rynek pracy”, zorganizo-
wana przez Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Kraków.

13.10.2014 r.

58 Udział Zastępcy RPO w XI Warsztatach Legislacyjnych organizowanych 
przez Centralny Zarząd Służby Więziennej we współpracy z Rządowym 
Centrum Legislacji. Jurata.

14–15.10.2014 r.
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59 Udział Zastępcy RPO w konferencja pt. „Nic nie usprawiedliwia tortur. 
Dwudziestolecie ratyfi kacji przez Polskę Konwencji 
o Zapobieganiu Torturom”. Warszawa.

16.10.2014 r.

60 Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w obchodach X-lecia Biura Tereno-
wego RPO. Wygłoszenie wykładu ,,Stan i kierunki rozwoju nauk admini-
stracyjnych”. Wrocław.

16–17.10.2014 r.

61 X Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja nt. ,,Perspektywy Rozwoju 
Fizjoterapii”. Pabianice.

17.10.2014 r.

62 Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w konferencji nt. „Perspektywy 
zmian regulacji jawności i jej ograniczeń”, zorganizowanej w ramach 
projektu badawczo-rozwojowego na rzecz bezpieczeństwa i obronności 
państwa pn. „Model regulacji i jej ograniczeń w demokratycznym pań-
stwie prawnym”. Warszawa.

20.10.2014 r.

63 Konferencja nt. ,,Wyborcze, architektoniczne i społeczne aspekty niepeł-
nosprawności”, zorganizowana przez Wydział Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk.

20–21.10.2014 r.

64 Konferencja nt. ,,Użycie broni palnej jako środka przymusu bezpośrednie-
go. Aspekty prawne”, zorganizowana przez Uniwersytet Śląski. Katowice.

21–22.10.2010 r.

65 Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w konferencji pt. „Sprawiedliwość 
naprawcza w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE 
ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofi ar 
przestępstw”, zorganizowanej przez Prokuraturę Generalną. Warszawa.

22.10.2014 r.

66 Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w VIII Seminarium Warszawskim nt. 
„Równość w dostępie do praw gwarantowanych w systemie Konwencji 
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności – aktualny stan i 
wyzwania”, zorganizowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
i Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania. Warszawa.

24.10.2014 r.

67 Debata nt.,,Miejsca religii w europejskiej przestrzeni publicznej”, zorgani-
zowana przez Uniwersytet Wrocławski. Wrocław.

27–28.10.2014 r.

68 Udział Zastępcy RPO w konferencji nt. ,,Inny wymiar sprawiedliwości”, 
zorganizowanej przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Warszawa.

28.10.2014 r.

69 VIII edycja konferencji nt. ,,Pełnosprawny student”, zorganizowanej przez 
Fundację Instytut Rozwoju Regionalnego. Kraków.

29.10.2014 r.

70 Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w seminarium nt. „Rola wymiaru 
sprawiedliwości w przeciwdziałaniu nienawiści 
i dyskryminacji”, zorganizowanym przez Biuro RPO, które odbyło się 
w Miejscu Pamięci Auschwitz. Oświęcim.

04.11.2014 r.

71 Konferencja nt. ,,System Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi”, 
zorganizowana przez Prezydenta Miasta Lublin.

06.11.2014

72 Ogólnopolska Konferencja Naukowa ,,Gender – edukacja – praca. Cenzury 
płci i praktyki oporu”, zorganizowana przez Uniwersytet Pedagogiczny 
im. KEN w Krakowie.

06.11.2014 r.
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73 Udział Zastępcy RPO w obchodach Święta Niepodległości zorganizowa-
nych przez Kancelarię Prezydenta RP.

11.11.2014 r.

74 Konferencja otwierająca projekt ,,Kościół Pokoju w Świdnicy – obiekt UNE-
SCO”, zorganizowana przez Parafi ę Ewangelicko-Augsburską. Świdnica.

13.11.2014 r.

75 Udział Zastępcy RPO w VII Kongresie Bankowości Detalicznej. Warszawa. 13.11.2014 r.

76 Udział Zastępcy RPO w konferencji nt. „Non omnis moriar. Prawne zagadnie-
nia pochówku, dóbr osobistych zmarłego, dziedziczenia oraz swobody dzia-
łalności funeralnej”, zorganizowanej przez Uniwersytet Wrocławski. Wrocław.

21.11.2014 r.

77 Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. ,,Unia Europejska w roli gwaranta 
i promotora praw podstawowych”, zorganizowana przez Centrum Dosko-
nałości im. Jeana Monneta. Wrocław.

24.11.2014 r.

78 Rzecznik Praw Obywatelskich wygłosiła wykład w Okręgowej Radzie Ad-
wokackiej dla adwokatów i aplikantów adwokackich nt. „Człowiek 
w labiryncie władzy publicznej”. Kraków.

24.11.2014 r.

79 Spotkanie Zastępcy RPO z funkcjonariuszami Służby Więziennej. Warszawa. 25.11.2014 r.

80 Udział Zastępcy RPO w konferencji nt. ,,Sprawiedliwość i zaufanie do 
władz publicznych w prawie administracyjnym”, zorganizowanej przez 
Uniwersytet Łódzki. Łódź.

26.11.2014 r.

81 Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w konferencji nt. „Otwarty Dialog 
w trosce o zdrowe społeczeństwo”, zorganizowanej przez Starostwo Po-
wiatowe w Wieliczce, Fundację Polski Instytut Otwartego Dialogu, Funda-
cję Leonardo, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Zakład Socjologii 
Stosowanej i Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii UJ. Wieliczka.

27–28.11.2014 r.

82 Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w VII Ogólnopolskim Zjeździe Firm 
Rodzinnych u-Rodziny 2014. Warszawa.

29.11.2014 r.

83 Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w II Gali Wolontariatu. Lubliniec. 03–04.12.2014 r.

84 III Kongres Prawa Medycznego PWST w Krakowie nt. ,,Dostęp do świad-
czeń zdrowotnych z perspektywy Rzecznika Praw Obywatelskich”, zorgani-
zowany przez Polskie Towarzystwo Prawa Medycznego.

04–05.12.2014 r.

85 Udział Zastępcy RPO w jubileuszu 25–lecia Naczelnej Izby Lekarskiej oraz 
debacie poświęconej najważniejszym problemom 
w służbie zdrowia po 1989 roku i historycznym wydarzeniom związanym 
z działalnością samorządu zawodowego lekarzy 
i lekarzy dentystów w wolnej Polsce. Warszawa.

06.12.2014 r.

86 Konferencja nt. ,,Realizacja prawa do dobrej administracji a rozwój służby 
publicznej – stan obecny i wyzwania”, zorganizowana przez Zakład Prawa 
Administracyjnego Instytutu Nauk Prawnych PAN 
i Rzecznika Praw Obywatelskich. Warszawa.

08.12.2014 r.

87 Konferencja naukowa nt. ,,Praktyczne aspekty stosowania kodeksu wy-
borczego w kontekście wyborów samorządowych w Polsce 
w 2014 r.”, zorganizowana przez Uniwersytet Rzeszowski. Rzeszów.

08–09.12.2014 r.
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88 Udział Zastępcy RPO w Forum Antydyskryminacyjnym – spotkanie z 
organizacjami pozarządowymi zajmującymi się m.in. przeciwdziałaniem 
dyskryminacji. Warszawa.

09.12.2014 r.

89 Udział Zastępcy RPO w konferencji nt. ,,Odpowiedzialność zawodowa 
zawodów zaufania publicznego, radców prawnych i lekarzy”, zorganizowa-
nej przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Będlewo
k. Poznania.

11–12.12.2014 r.

90 III Ogólnopolska Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku inaugurują-
ca obchody 40-lecia Ruchu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Polsce, 
w której wzięli udział przedstawiciele RPO.
Konferencja została zorganizowana przez Komisję Polityki Senioralnej, 
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej oraz Fundację „Ogólnopolskie 
Porozumienie UTW”. Warszawa.

15.12.2014 r.

Ważniejsze działania Rzecznika
na forum międzynarodowym

Wyjazdy zagraniczne Rzecznika Praw Obywatelskich,
Zastępców RPO oraz przedstawicieli Biura RPO

Zastępca RPO przyjął delegację przedstawicieli Biura ds. Obywatelskich 
Prowincji Zhejiang (ChRL). Warszawa.

07.01.2014 r.

Warsztaty prawnicze nt. przemocy domowej wobec kobiet zorganizowane 
przez instytut ,,INTERIGHTS”. Sankt Petersburg (Rosja).

12–15.01.2014 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich spotkała się z Ambasadorem at large Re-
publiki Kazachstanu Usenem Suleimenem, odpowiedzialnym za sprawy 
ochrony praw człowieka w MSZ Kazachstanu. Warszawa.

20.01.2014 r.

Konferencja nt. ochrony danych osobowych ,,Computers, Privacy & Data 
Protection: Reforming Data Protection: The Global Perspective”. Bruksela 
(Belgia).

21–25.01.2014 r.

Spotkanie Zarządu Europejskiej Sieci Organów Równościowych EQUINET. 
Bruksela (Belgia).

27–28.01.2014 r.

Seminarium nt. „Poprawy warunków zatrzymań na poziomie UE”, zorgani-
zowane przez Europejską Akademię Prawa (ERA). Trier (Niemcy).

12–14.02.2014 r.

Seminarium prawnicze nt. prawa antydyskryminacyjnego, zorganizowane 
przez Stowarzyszenie EQUINET. Bruksela (Belgia).

18–20.02.2014 r.

Międzynarodowa Konferencja nt. ochrony praw osób starszych oraz roli 
Krajowego Mechanizmu Prewencji, zorganizowana przez Biuro Publiczne-
go Obrońcy Praw Republiki Czeskiej. Brno (Czechy).

19–22.02.2014 r.

Seminarium grupy roboczej EQUINET nt. dyskryminacji ze względu na 
płeć. Bruksela (Belgia).

25–26.02.2014 r.
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Konferencja Agencji Praw Podstawowych UE (FRA) nt. przemocy wobec 
kobiet w Unii Europejskiej. Bruksela (Belgia).

04–06.03.2014 r.

Seminarium zorganizowane przez stowarzyszenie EQUINET. Bruksela 
(Belgia).

31.03–02.04.
2014 r.

Konferencja nt. działalności Krajowego Mechanizmu Prewencji. Wiedeń 
(Austria). 

09–10.04.2014 r.

Szkolenie w ramach programu partnerskiego Krajowej Komisji Praw 
Człowieka Korei Południowej dla obrońców praw człowieka. Seul (Korea 
Południowa).

19–26.04.2014 r.

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia EQUINET. Bruksela (Belgia). 23–25.04.2014 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich wręczyła prof. Gesine Schwan nagrodę 
„Europaschulpreis 2014”. Berlin (Niemcy).

24–26.04.2014 r.

9. Seminarium Europejskiej Sieci Ombudsmanów. Strasburg (Francja). 26–29.04.2014 r.

Konferencja okrągłego stołu nt. usprawnienia mechanizmów 
i działań instytucji Ombudsmana zorganizowana przez Ombudsmana 
Uzbekistanu i Koordynatora Projektu OBWE. Taszkent (Uzbekistan).

05–09.05.2014 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich, jako była przedstawicielka Ministra Spraw 
Zagranicznych ds. stosunków polsko-niemieckich, została laureatką 
Nagrody Viadriny za szczególne zasługi na rzecz polsko-niemieckiego 
porozumienia. Frankfurt nad Odrą (Niemcy).

11–12.05.2014 r.

Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w konferencji zorganizowanej przez 
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Akademicką Sieć Ba-
dań nad Prawem Europejskim (Research Network on European Admini-
strative Law – ReNEUAL). Bruksela (Belgia).

19–20.05.2014 r.

Seminarium nt. walki z rasizmem i dyskryminacją, zorganizowane przez 
Europejską Komisję Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI). Strasburg 
(Francja).

21–23.05.2014 r.

Rzecznik Praw Obywatelskich przebywała we Lwowie na zaproszenie 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich ,,Ossolineum” oraz Konsulatu 
Generalnego RP we Lwowie (Ukraina).

31.05–03.06.
2014 r

Posiedzenie Grupy Roboczej ds. komunikacji stowarzyszenia EQUINET. 
Bruksela (Belgia).

03–04.06.2014 r.

Konferencja nt. implementacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji 
w sprawie zakazu stosowania tortur i okrutnego, nieludzkiego lub poni-
żającego traktowania lub karania (OPCAT), zorganizowana przez Urząd 
Ombudsmana Sejmowego Republiki Litewskiej. Wilno (Litwa).

11–13.06.2014 r.

Seminarium nt. dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, zor-
ganizowane przez Europejskie Stowarzyszenie Organów Równościowych 
EQUINET. Sztokholm (Szwecja).

16–18.06.2014 r.

Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia EQUINET. Sztokholm (Szwecja). 18–20.06.2014 r.
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Szkolenie pt. „ Akademia Krajowych Instytucji Praw Człowieka”, zorganizo-
wane przez OBWE/ODIHR oraz Europejską Sieć Krajowych Instytucji Praw 
Człowieka (ENNHRI). Budapeszt (Węgry).

23–27.06.2014 r.

Konferencja nt. Działalności Krajowego Mechanizmu Prewencji, zorgani-
zowana przez Biuro OBWE/ODHIR w Polsce oraz koordynatora Projektu 
OBWE. Taszkent (Uzbekistan).

09–12.07.2014 r.

Posiedzenie Grupy roboczej EQUINET – „Equality Law in Practice”. Buda-
peszt (Węgry).

11–12.09.2014 r.

Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w Europejskiej Konferencji Między-
narodowego Instytutu Ombudsmana. Tallin (Estonia).

16–20.09.2014 r.

Seminarium dla pracowników specjalizujących się w prawie administracyj-
nym UE, organizowane przez Akademię Prawa Europejskiego (ERA). Trier 
(Niemcy).

28–30.09.2014 r.

Wizyta studyjna w Biurze Ombudsmana Republiki Serbii. Belgrad (Serbia). 01–03.10.2014 r.

Spotkanie Grupy roboczej stowarzyszenia EQUINET . Rzym (Włochy). 06–07.10.2014 r.

Konferencja nt. długotrwałej opieki dla osób starszych. Bruksela (Belgia). 07–08.10.2014 r.

Posiedzenie zarządu EQUINET. Belgrad (Serbia). 15–16.10.2014 r.

Seminarium stowarzyszenia EQUINET dotyczące środków akcji pozytyw-
nej. Belgrad (Serbia).

15–17.10.2014 r.

Wizyta studyjna zorganizowana przez Departament Polityki Senioralnej 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Sztokholm (Szwecja).

19–21.10.2014 r.

2. Międzynarodowe Sympozjum nt. Instytucji Ombudsmana. Ankara 
(Turcja).

20–23.10.2014 r.

Konferencja Forum Pracy nt. Implementacji Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych w Unii Europejskiej i państwach członkowskich. Bruk-
sela (Belgia).

22–23.10.2014 r.

Konferencja nt. równowagi w życiu zawodowym i prywatnym, zorganizo-
wana przez czeskiego Publicznego Obrońcę Praw. Brno (Czechy).

22–24.10.2014 r.

Konferencja nt. Karty Praw Podstawowych („Making the Charter of Funda-
mental Rights a Living Instrument”). Rzym (Włochy).

22–25.10.2014 r.

Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w posiedzeniu Światowego Zarządu 
Dyrektorów Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana (IOI) . Wiedeń 
(Austria).

25–29.10.2014 r.

6. Międzynarodowa Konferencja Ombudsmanów ds. Wojskowych. Gene-
wa (Szwajcaria).

26–29.10.2014 r.

Konferencja Agencji Praw Podstawowych i Rady Europejskiej nt. przeciw-
działania dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość 
płciową. Bruksela (Belgia).

27–28.10.2014 r.
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Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich z Prezydentem Austrii Heinzem 
Fischerem. Wiedeń (Austria).

29.10.2014 r.

Konferencja nt. efektywnego zwalczania naruszeń praw jednostki 
z punktu widzenia krajowej instytucji praw człowieka, zorganizowana 
przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) i Minister-
stwo Pracy Macedonii. Skopje (Macedonia).

05–07.11.2014 r.

Seminarium nt. „Poprawy warunków związanych z tymczasowym areszto-
waniem”, zorganizowane przez Akademię Prawa Europejskiego (ERA) oraz 
Radę Europy. Strasburg (Francja).

05–07.11.2014 r.

Konferencja nt. antydyskryminacji i równości w Unii Europejskiej (,,High 
Level Event on Non Discrimination and Equality – Shaping the Future of 
Equality Policies in the UE”). Rzym (Włochy).

06–07.11.2014 r.

Konferencja z okazji 30-lecia instytucji Ombudsmana Irlandii. Dublin 
(Irlandia).

06–08.11.2014 r.

Warsztaty nt. skutecznej realizacji rekomendacji Krajowych Mechanizmów 
Prewencji. Bristol (Anglia).

09–12.11.2014 r.

Wschodnio-Europejska Konferencja nt. Krajowych Mechanizmów Prewen-
cji zorganizowana przez OBWE. Lwów (Ukraina).

12–15.11.2014 r.

Udział Zastępcy RPO w konferencji nt. „Instytucja Rzecznika Praw Obywa-
telskich. Dialog polsko-turecki w sześćsetną rocznicę nawiązania stosun-
ków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Turcją – szwedzkie doświadcze-
nia”. Ankara (Turcja).

13–15.11.2014 r.

Spotkanie grupy roboczej stowarzyszenia EQUINET ds. komunikacji. 
Bruksela (Belgia).

23–24.11.2014 r.

Spotkanie ekspertów w Europejskim Instytucie ds. Równości Kobiet 
i Mężczyzn (EIGE) na temat równowagi w życiu zawodowym i prywatnym 
(„work-life balance”). Wilno (Litwa).

26–28.11.2014 r.

Spotkanie Krajowych Mechanizmów Prewencji oraz instytucji Ombudsma-
nów, zorganizowane przez Publicznego Obrońcę Praw Republiki Czeskiej. 
Brno (Czechy).

26–28.11.2014 r.

I Forum OPCAT Europy Południowo-Wschodniej, zorganizowane przez 
Ombudsmana Republiki Serbii oraz misję OBWE. Belgrad (Serbia).

26–29.11.2014 r.

1. Spotkanie ds. koordynacji działań stowarzyszeń Ombudsmanów, zorga-
nizowane z inicjatywy Ombudsmana Europejskiego. Bruksela (Belgia).

02–03.12.2014 r.

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia EQUINET. Bruksela (Belgia). 03–04.12.2014 r.

Posiedzenie Zarządu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA). 
Wiedeń (Austria).

10–13.12.2014 r.

Konferencja nt. ,,Karta Praw Podstawowych UE: ocena i odpowiedź na 
potrzeby szkoleniowe praktyków oraz urzędników publicznych”, zorgani-
zowana przez Komisję Europejską. Bruksela (Belgia).

17–18.12.2014 r.

ZAŁĄCZNIKI



397

Spotkania i wizyty gości zagranicznych
w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich

1. W Biurze RPO odbyło się spotkanie z przedstawicielami czeskiego Minister-
stwa Spraw Wewnętrznych, Towarzystwa AIDS Pomoc, a także Rzecznika 
Praw Policjantów Komendy Głównej Policji. Rozmowy dotyczyły prowadzo-
nych w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich spraw policjantów zakażonych 
wirusem HIV oraz wirusowym zapaleniem wątroby, szczególnie w związku 
z ostatnim wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym tej kwestii.

14.01.2014 r.

2. Rzecznik Praw Obywatelskich spotkała się z Ambasadorem at large Re-
publiki Kazachstanu Usenem Suleimenem, odpowiedzialnym za sprawy 
ochrony praw człowieka w MSZ Kazachstanu.

20.01.2014 r.

3. Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich z dr Asmą Jahangir (AJJ), prawni-
kiem, aktywistką w dziedzinie praw człowieka, laureatką nagrody MSZ RP 
Pro Dignitate Humana. Warszawa.

29.01.2014 r.

4. Rzecznik Praw Obywatelskich była gościem spotkania ambasadorów państw 
Grupy Azja-Pacyfi k. Rozmowa dotyczyła m.in. kompetencji polskiego Omud-
smana, priorytetów realizowanych przez Biuro RPO, zwłaszcza działań komi-
sji ekspertów ds. osób starszych oraz zasad współpracy międzynarodowej 
i głównych kierunków działalności w tym zakresie. Warszawa.

06.03.2014 r.

5. Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich z ambasadorem Ukrainy 
w Polsce prof. Markijanem Malskyjnem. Podczas rozmowy 
w Biurze RPO, Pan Ambasador poinformował o sytuacji na Ukrainie 
w zakresie przestrzegania praw człowieka. Warszawa.

06.03.2014 r.

6. W Biurze RPO odbyło się posiedzenie Europejskiego Zarządu Międzynaro-
dowego Instytutu Ombudsmana (IOI). Warszawa.

04.04.2014 r.

7. Europejski Ombudsman Emily O’Reilly spotkała się z Rzecznikiem Praw 
Obywatelskich. Rozmowy dotyczyły m.in. przygotowań do X Seminarium 
Krajowego, które ma odbyć się w przyszłym roku 
w Warszawie. Warszawa.

11.04.2014 r.

8. Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich z Głównym Ombudsmanem 
Turcji Mehmetem Nihat Ömeroğlu. Warszawa.

07–09.05.2014 r.

9. Udział Rzecznika Praw Obywatelskich w konferencji nt. „Higher Education 
Ombudsmen and Empowerment: How to Make it Work”, zorganizowanej 
przez Centrum Rozwiązywania Sporów 
i Konfl iktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszaw-
skiego, European Network for Ombudsmen in Higher Education (ENOHE) 
oraz Offi  ce of the Independent Adjudicator 
z Wielkiej Brytanii. Warszawa.

16.05.2014 r.

10. Spotkanie pracowników Zespołu Krajowy Mechanizm Prewencji 
z przedstawicielami instytucji pełniących funkcję Mechanizmu na Ukra-
inie. Warszawa.

19.05.2014 r.

11. Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich z reprezentantami Trybunału Kon-
stytucyjnego Republiki Federalnej Niemiec oraz Komisji ds. Edukacji, Nauki, 
Kultury, Praw Człowieka i Petycji Senatu Republiki Czeskiej. Warszawa.

21.05.2014 r.
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12. Rzecznik Praw Obywatelskich spotkała się z Mustafą Dżemilewem – laure-
atem Nagrody Solidarności im. Lecha Wałęsy. Warszawa.

04.06.2014 r.

13. Rzecznik Praw Obywatelskich spotkała się z Ombudsmanami Grupy Wy-
szehradzkiej. Białowieża. 

12–14.06.2014 r.

14. Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich z delegacją dziennikarzy z Alba-
nii, zajmujących się tematyką praw człowieka oraz przedstawicielem Biura 
Ombudsmana Albanii. Warszawa.

16–18.06.2014 r.

15. Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich z dr. Peterem Neherem, prze-
wodniczącym Caritas RFN, dr. Oliverem Müllerem, kierującym działem 
współpracy międzynarodowej Caritas RFN oraz ks. dr. Marianem Subo-
czem, dyrektorem Caritas Polska. Warszawa.

23.06.2014 r

16. Wizyta w Biurze RPO przedstawicieli resortów: sprawiedliwości, pracy, 
zdrowia i spraw społecznych oraz agencji świadczeń socjalnych Gruzji. 
Warszawa.

27.06.2014 r.

17. Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich z Walerią Lutkowską, Rzeczni-
kiem Praw Obywatelskich Ukrainy. Warszawa.

03.10.2014 r.

18. Spotkanie z przedstawicielami organizacji trzeciego sektora 
i instytucji rządowych Federacji Rosyjskiej, przebywającymi 
w Polsce w ramach projektu pt. „Rozwijanie współpracy między NGO i 
agendami rządowymi w celu opracowania ram prawnych społecznej i 
kulturowej integracji oraz ochrony praw pracowników migrujących z Azji 
Centralnej w Petersburgu”. Warszawa.

14.10.2014 r.

19. Spotkanie Rzecznika Praw Obywatelskich z przedstawicielami birmańskich 
mediów, którzy opisują działalność opozycji w Mjanmie oraz poświęcają 
uwagę sprawom międzynarodowym. Warszawa.

07.11.2014 r.

20. Udział Zastępcy RPO w spotkaniu z przedstawicielami Najwyższej Rady 
Sprawiedliwości Ukrainy, zorganizowane we współpracy z Krajową Radą 
Sądownictwa. Warszawa.

26.11.2014 r.

21. Wizyta delegacji Narodowej Komisji Praw Człowieka Republiki Korei Połu-
dniowej w Biurze RPO. Warszawa.

02.12.20014 r.
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