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                                                                                                      Państwo
                                                                                              Katarzyna Batko-Tołuć
                                                                                               Szymon Osowski 
                                                                                               Sieć Obywatelska Watchdog Polska
                                                                                               biurosowp@siecobywatelska.pl
Szanowni Państwo, 

w odpowiedzi na Państwa pytanie odnośnie do obowiązującej w Biurze Rzecznika Praw 
Obywatelskich procedury postępowania w przypadku osób, które pojawiają się w Biurze osobiście 
i nie mogą złożyć skargi na piśmie, uprzejmie informuje, że brak jest formalnie obowiązującej 
procedury postępowania w takich przypadkach w postaci wewnętrznego aktu prawnego. Nie 
oznacza to jednak, że sposobu postępowania w takich przypadkach nie ma, gdyż został 
on wypracowany na zasadzie dobrej praktyki. 

W przypadku zgłoszenia się osoby, która z różnych powodów nie jest w stanie sporządzić 
samodzielnie wniosku, pracownicy odpowiedzialni za kontakt z obywatelami zgłaszającymi 
się do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich - pracownicy Wydziału Przyjęć Interesantów 
w Zespole Wstępnej Oceny Wniosków – udzielają pomocy w sporządzeniu takiego wniosku 
(wskazanie jego formy, co powinien zawierać oraz jakie dokumenty pomocne dla rozpoznania 
sprawy powinny zostać załączone do pisma), bądź sporządzają notatkę albo protokół z przyjęcia 
Interesanta, w którym opisany jest problem oraz oczekiwania osoby zgłaszającej się do Biura. 
W takim przypadku protokół lub notatka zastępują wniosek. 

Forma ta praktykowana jest zwłaszcza w sytuacji, gdy zgłaszający się do Biura Interesant 
nie może samodzielnie sporządzić wniosku z powodu niepełnosprawności bądź braku umiejętności 
pisania.   

Udzielenie pomocy osobie zwracającej się do Rzecznika Praw Obywatelskich nie jest 
ograniczone tylko do przypadku, gdy Wnioskodawca zjawi się w Biurze Rzecznika Praw 
Obywatelskich osobiście. W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich funkcjonuje bezpłatna Infolinia 
Obywatelska i w przypadkach wyjątkowych, gdy Wnioskodawca nie może samodzielnie sporządzić 
wniosku, bądź skontaktować się Biurem w inny niż telefoniczny sposób, jak i w sytuacjach nagłych 
i wyjątkowych (gdy konieczne jest niezwłoczne podjęcie działań) z rozmowy sporządzana jest 
notatka, która zastępuje pisemny wniosek. 

Dotychczas, poza incydentalnymi przypadkami rozwiązywanymi na bieżąco, opisane reguły 
postępowania wypracowane w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich sprawdzają się i zapewniają 
złożenie wniosku obywatelom zgłaszającym się do Rzecznika Praw Obywatelskich.  

Z poważaniem, 

Wioletta Lewicka-Szostak

Dyrektor Zespołu Wstępnej Oceny Wniosków

Warszawa, dnia 29 grudnia 2016 r.
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