
Sprawy Rzecznika Praw Obywatelskich
ŹRÓDŁO : https://www.rpo.gov.pl/pl/content/sprawy-rzecznika

Specjalne przepisy powierzają Rzecznikowi Praw Obywatelskich: realizację zasady równego 
traktowania (Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii 
Europejskiej w zakresie równego traktowania) i przeciwdziałanie torturom i okrutnemu 
traktowaniu w więzieniach i innych miejscach pozbawienia wolności (obowiązek powierzony
18 stycznia 2008 r. nowelizacją ustawy o RPO – zapisany jest on w art. 1.1.4). Rzecznik jest 
też niezależną instytucją monitorują wdrażanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o 
prawach osób niepełnosprawnych. 

Równe traktowanie

Osoby pozbawione wolności

Osoby z niepełnosprawnością

https://www.rpo.gov.pl/pl/osoby-z-niepelnosprawnoscia
https://www.rpo.gov.pl/pl/krajowy-mechanizm-prewencji
https://www.rpo.gov.pl/pl/rowne-traktowanie
https://www.rpo.gov.pl/pl/content/sprawy-rzecznika
https://www.rpo.gov.pl/pl/rowne-traktowanie
https://www.rpo.gov.pl/pl/krajowy-mechanizm-prewencji


Zadania i efekty działania Rzecznika Praw Obywatelskich można poznać także przeglądając 
projekty prowadzone przez Biuro. Projekty te (Sprawy Rzecznika) skupiają się na 
najważniejszych problemach prawnych, które dotykają obywateli.

 Abonament RTV 

 Alimenty 

 Bioetyka 

https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/bioetyka
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/sprawy-alimentow
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/abonament-rtv
https://www.rpo.gov.pl/pl/osoby-z-niepelnosprawnoscia
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/abonament-rtv
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/sprawy-alimentow


 Dostęp do informacji publicznej 

 Dzieci i rodzice, rodzina i wychowanie 

 Dziennikarze, media i wolność słowa 

https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/sprawy-dziennikarzy
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/sprawy-dzieci-i-rodzicow
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/dostep-do-informacji-publicznej
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/bioetyka
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/dostep-do-informacji-publicznej
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/sprawy-dzieci-i-rodzicow


 Edukacja, szkoły uczniowie 

 Inwigilacja obywateli 

 Interwencje RPO 

https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/interwencje-rpo
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/sprawa-przepisow-o-inwigilacji-obywateli
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/sprawy-szkoly
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/sprawy-dziennikarzy
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/sprawy-szkoly
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/sprawa-przepisow-o-inwigilacji-obywateli


 Internet, telekomunikacja, komputery 

 Kibice, imprezy masowe, relacje z policją 

 Sprawa linii przesyłowych i praw mieszkańców 

https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/sprawa-linii-przesy%C5%82owych-i-praw-mieszka%C5%84c%C3%B3w
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/sprawy-kibicow
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/sprawy-internetu
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/interwencje-rpo
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/sprawy-internetu
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/sprawy-kibicow


 Kierowcy 

 Lokatorzy, mieszkania socjalne i problemy gmin 

 Migranci i mniejszości narodowe 

https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/migranci
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/sprawy-lokatorow
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/kierowcy
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/sprawa-linii-przesy%C5%82owych-i-praw-mieszka%C5%84c%C3%B3w
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/kierowcy
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/sprawy-lokatorow


 Niezależność sądów i prawo do sądu 

 Obywatel i policja 

 Obywatel i instytucje finansowe 

https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/obywatel-i-bank
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/obywatel-i-policja
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/prawo-do-sadu
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/migranci
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/prawo-do-sadu
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/obywatel-i-policja


 Ochrona środowiska 

 Obywatel i prawo 

 Osoby w kryzysie bezdomności 

https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/bezdomnosc
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/obywatel-i-prawo
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/ochrona-srodowiska
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/obywatel-i-bank
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/ochrona-srodowiska
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/obywatel-i-prawo


 Organizacje pozarządowe 

 Ochrona prywatności i danych osobowych 

 Podatki 

https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/podatki
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/ochrona-prywatnosci-i-danych-osobowych
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/organizacje-pozarzadowe
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/bezdomnosc
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/organizacje-pozarzadowe
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/ochrona-prywatnosci-i-danych-osobowych


 Postępowania sądowe, do których przyłączył się RPO 

 Orzecznictwo ETPCz 

 Prawa wyborcze 

https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/prawa-wyborcze
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/etpcz
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/postepowania-sadowe-do-ktorych-przylaczyl-sie-rpo
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/podatki
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/postepowania-sadowe-do-ktorych-przylaczyl-sie-rpo
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/etpcz


 Prawa kobiet i dyskryminacja ze względu na płeć 

 Prawa pracownicze 

 Prawa żołnierzy i służb mundurowych 

https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/prawa-zolnierzy
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/sprawy-pracownicze
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/sprawy-kobiet
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/prawa-wyborcze
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/sprawy-kobiet
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/sprawy-pracownicze


 Przedsiębiorcy 

 Represjonowani w walce o niepodległość 

 Rolnicy, obrót ziemią, dopłaty 

https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/sprawy-rolnikow
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/sprawy-represjonowanych-w-walce-o-niepodleg%C5%82osc
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/przedsi%C4%99biorcy
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/prawa-zolnierzy
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/przedsi%C4%99biorcy
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/sprawy-represjonowanych-w-walce-o-niepodleg%C5%82osc


 Służba zdrowia 

 Samorząd terytorialny 

 Spotkania regionalne RPO 

https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/spotkania-regionalne-rpo
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/sprawy-samorzadow
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/sluzba-zdrowia
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/sprawy-rolnikow
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/sluzba-zdrowia
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/sprawy-samorzadow


 Sprawy RPO w Trybunale Konstytucyjnym 

 Studenci, uczelnie, opłaty i stypendia 

 Za starość naszą i waszą - akcja RPO 

https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/za-starosc-nasza-i-wasza
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/sprawy-studentow
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/sprawy-rpo-w-trybunale-konstytucyjnym
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/spotkania-regionalne-rpo
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/sprawy-rpo-w-trybunale-konstytucyjnym
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/sprawy-studentow


 Ustawa antyterrorystyczna 

 Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym 

 Więźniowie z niepełnosprawnością psychiczną lub umysłową 

https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/sprawy-wiezniow-z-niepelnosprawnoscia-psychiczna-lub-umyslowa
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/sprawa-trybunalu-konstytucyjnego
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/ustawa-antyterrorystyczna
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/za-starosc-nasza-i-wasza
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/ustawa-antyterrorystyczna
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/sprawa-trybunalu-konstytucyjnego


 Wielkoduszna Polska 

 Uciążliwe inwestycje 

 Adwokaci i radcowie prawni 

https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/adwokaci-i-radcowie-prawni
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/sprawa-farm-wiatrowych
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/wielkoduszna-polska
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/sprawy-wiezniow-z-niepelnosprawnoscia-psychiczna-lub-umyslowa
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/wielkoduszna-polska
https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/sprawa-farm-wiatrowych


https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/adwokaci-i-radcowie-prawni
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