
 
 

Centralne podmioty i instytucje świadczące pomoc prawną 

 

Lp. Podmiot Adres strony 
internetowej Zakres kompetencji Sposób zgłoszenia sprawy 

1. 

Ogólnopolskie 
Pogotowie dla 

Ofiar Przemocy 
w Rodzinie 
"Niebieska 

Linia" 

http://www.niebieskali
nia.pl/ 

Pomoc przeznaczona jest dla wszystkich osób 
pokrzywdzonych przestępstwem, w tym ze szczególnym 
uwzględnieniem osób doświadczających przemocy  
w rodzinie oraz jej świadków. 

 Poradnia Telefoniczna 
"Niebieskiej Linii": 
+22 668-70-00 
 
Poradnia działa 7 dni w tygodniu 
w godzinach 12.00 - 18.00; dyżury 
pełnią przeszkoleni specjaliści: 
psycholodzy i prawnicy. 
 

 Poczta elektroniczną: 
poradnia@niebieskalinia.pl  

 Aby uzyskać poradę prawną 
należy pisać na adres:  
Ogólnopolskie Pogotowie dla 
Ofiar Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska Linia”  
ul. Korotyńskiego 13 
02−121 Warszawa 
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2. Rzecznik Praw 
Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/ 

Do Rzecznika Praw Obywatelskich może się zgłosić  

 każdy, kto uważa, że państwo naruszyło jego 
prawa; 

 każdy, kto uważa, że jest nierówno 
traktowany z powodu tego, kim jest; 

 osoba pozbawiona wolności, żeby poskarżyć 
się na nieludzkie traktowanie. 

Rzecznik działa też na rzecz osób, które nie zgłosiły 
się do niego, ale mogą być pokrzywdzone 
wadliwymi przepisami albo sposobem ich 
stosowania. 
Rzecznik stara się przeciwdziałać krzywdzie 
wskazując władzom, gdzie warto zmienić albo 
udoskonalić prawo. 

 infolinia: 
800 676 676 

 przez pocztę elektroniczną: 
              biurorzecznika@brpo.gov.pl 
 pisemnie pod adresem: 

Biuro Rzecznika Praw 
Obywatelskich 
al. Solidarności 77 
00-090 Warszawa 

 osobiście w 4 biurach RPO, 
które pracują codziennie: 
Warszawa 
Katowice 
Gdańsk 
Wrocław 

3. 
Europejski 

Rzecznik Praw 
Obywatelskich 

https://www.ombudsman
.europa.eu/pl/home 

Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich bada skargi 
dotyczące niewłaściwego administrowania przez 
instytucje, organy i agencje Unii Europejskiej, otrzymane 
od osób fizycznych, przedsiębiorstw i organizacji. 
Niewłaściwe administrowanie ma miejsce, jeżeli 
instytucja lub organ nie postępuje zgodnie z prawem lub 
zasadami dobrego administrowania lub narusza prawa 
człowieka. Niewłaściwe administrowanie może 
obejmować nieprawidłowości administracyjne, 
niesprawiedliwe traktowanie, dyskryminację lub 
nadużycia władzy, na przykład w ramach zarządzania 
funduszami UE, polityki zamówień lub rekrutacji. 
Obejmuje ono także brak odpowiedzi, odmowę lub 
niepotrzebne opóźnienia w udzielaniu dostępu do 
informacji w interesie publicznym. Kwestia lub kwestie, 
których skargi dotyczą, nie muszą dotyczyć bezpośrednio 
skarżących. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich 

 telefon: 
+33 3 88 17 23 13 

 skarga złożona online po 
utworzeniu konta: 
Utworzenie konta pozwoli 
Państwu wnieść skargę, 
kontynuować pracę nad 
przygotowaniem skargi, której 
jeszcze Państwo nie złożyli, lub 
sprawdzić status skargi 

 pisemnie pod adresem: 
Médiateur européen 
1 avenue du Président Robert 
Schuman 
CS 30403 
F-67001 Strasbourg Cedex 
 

mailto:biurorzecznika@brpo.gov.pl
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nie może badać skarg przeciwko administracjom 
krajowym, regionalnym lub lokalnym w państwach 
członkowskich, nawet jeżeli skargi dotyczą spraw UE. 
Skargę należy złożyć w ciągu dwóch lat od daty 
poznania faktów przez osobę, na którą mają one wpływ. 
Osoba składająca skargę musi najpierw skontaktować się 
z daną instytucją i spróbować rozwiązać z nią daną 
kwestię. Rzecznik Praw Obywatelskich nie może badać 
spraw będących przedmiotem postępowania sądowego. 

 
 
lub 
Médiateur européen 
Rue Wiertz 
B-1047 Bruxelles 
 

4. 
Europejski 

Trybunał Praw 
Człowieka 

https://www.echr.coe.int/
Pages/home.aspx?p=appl

icants/pol&c= 

Europejski Trybunał Praw Człowieka jest organem 
sądownictwa międzynarodowego właściwym do 
orzekania w sprawach dotyczących skarg na naruszenie 
praw zawartych w Konwencji o Ochronie Praw 
Człowieka i Podstawowych Wolności oraz jej 
Protokołach dodatkowych. Został utworzony w 1959 
roku, a jego siedziba mieści się w Strasburgu. 

 

 

 telefon: 
+ 33 (0) 3 88 41 20 18  
+ 33 (0) 3 88 41 27 30 

 pisemnie pod adresem: 
Europejski Trybunał  
Rady Praw Człowieka Europy  
67075 Strasburg Cedex  
France 
UWAGI:  Formularz skargi należy 
pobrać ze strony, wypełnić, 
wydrukować i wysłać pocztą na 
adres Trybunału, dołączając 
niezbędne dokumenty. Żaden inny 
typ formularza nie zostanie 
zaakceptowany. 
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5. Urząd do Spraw 
Cudzoziemców https://udsc.gov.pl/ 

Urząd do Spraw Cudzoziemców w swoich działaniach 
prowadzonych w ramach obowiązujących przepisów 
realizuje politykę państwa i dba o zabezpieczenie jego 
interesów. Aktywnie uczestniczy w pracach nad 
tworzeniem polskiego prawa i praktyki. Rzetelnie 
prowadzi postępowania administracyjne w zakresie 
ochrony międzynarodowej, zapewniając w ich trakcie 
pomoc socjalną i opiekę medyczną z uwzględnieniem 
szczególnych potrzeb wnioskodawców, zwłaszcza 
małoletnich. Dąży do zagwarantowania cudzoziemcom 
chcącym przebywać w Polsce wysokiej jakości procedur 
związanych z ich pobytem.  Tworzy warunki dla 
bezpiecznej i profesjonalnie zarządzanej migracji. 

 kontakt: 
Urząd do Spraw Cudzoziemców 
ul. Taborowa 33 
02-699 Warszawa 
lub 
Departament Postępowań 
Uchodźczych – I Instancja 
ul. Taborowa 33 
02-699 Warszawa 
Tel. +48 22 60 174 07, 
Fax +48 22 60 151 23 
E-Mail: dpu.udsc@udsc.gov.pl 
lub 
Departament Legalizacji Pobytu- 
II Instancja 
ul. Taborowa 33 
02-699 Warszawa 
Tel. +48 22 60 175 14, 
Fax +48 22 60 174 19 
E-mail: 
legalizacjapobytu@udsc.gov.pl 
lub 
Departament Legalizacji Pobytu 
ul. Taborowa 16 
02-699 Warszawa 
Tel. +48 22 60 175 36, 
Fax +48 22 60 156 58 
E-Mail: wykaz@udsc.gov.pl 

 

 

6. Urząd Ochrony 
Danych 

https://uodo.gov.pl/ Do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych może 
zgłosić skargę osoba  w przypadku naruszenia przepisów 

 infolinia: 
606-950-000 

mailto:dpu.udsc@udsc.gov.pl
mailto:legalizacjapobytu@udsc.gov.pl
https://uodo/
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Osobowych rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).Po 
przeprowadzeniu postępowania w sprawie, Prezes 
Urzędu – jeżeli doszło do naruszenia przepisów - w 
drodze decyzji administracyjnej nakazuje przywrócenie 
stanu zgodnego z prawem zgodnie z art. 58 ust. 2 RODO. 
Skargę do Prezesa Urzędu może złożyć osoba fizyczna, 
jeżeli nieprawidłowość dotyczy przetwarzania jej danych 
osobowych. W przypadku, gdy skarga dotyczy 
przetwarzania danych osobowych innej osoby, konieczne 
jest pełnomocnictwo udzielone przez tę osobę do jej 
reprezentowania w postępowaniu przed Prezesem 
Urzędu. 

 przez pocztę elektroniczną: 
kancelaria@uodo.gov.pl 

 pisemnie pod adresem: 
Urząd Ochrony Danych 
Osobowych 
ul. Stawki 2  
00-193 Warszawa 
 

7. Rzecznik 
Finansowy 

https://www.rpo.gov.pl/c
ontent/rzecznik-

finansowy 

Rzecznik Finansowy został powołany w celu wspierania 
klientów w sporach z podmiotami rynku finansowego. 
Pomaga od poradnictwa, przez interwencje i 
postępowania polubowne, aż po wsparcie w trakcie 
postępowania sądowego. 

 infolinia: 
+22 333 73 25 (sprawy dot. 
banków i innych podmiotów rynku 
kapitałowego) 
+22 333 73 28 (sprawy dot. 
ubezpieczeń) 
+22 333 73 26 i + 22 333 73 27 
(sprawy dot. OFE i innych form 
oszczędzania emerytalnego) 

 przez pocztę elektroniczną: 
biuro@rf.gov.pl 

 pisemnie pod adresem: 
Biuro Rzecznika Finansowego 
Al. Jerozolimskie 87 
02-001 Warszawa 

mailto:kancelaria@uodo.gov.pl
mailto:biuro@rf.gov.pl
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8. Rzecznik Praw 
Dziecka https://www.rpo.gov.pl/ 

Rzecznik Praw Dziecka stoi na straży praw dziecka, a w 
szczególności: 

 prawa do życia i ochrony zdrowia, 
 prawa do wychowania w rodzinie, 
 prawa do godziwych warunków socjalnych, 
 prawa do nauki. 

Rzecznik podejmuje działania na rzecz zapewnienia 
dziecku pełnego i harmonijnego rozwoju, z 
poszanowaniem jego godności i podmiotowości (art. 3 
ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka). Wypełnienie tych 
zadań wymaga ochrony dziecka przed wszelkimi 
przejawami przemocy, okrucieństwa, wyzysku, a także 
przed demoralizacją, zaniedbaniem i innymi formami 
niewłaściwego traktowania. Przedmiotem troski 
Rzecznika są wszystkie dzieci; szczególną opieką otacza 
dzieci niepełnosprawne, które mają utrudniony start 
życiowy. 

 telefon: 
 +22 583 66 00 

 Dziecięcy Telefon Zaufania: 
800 12 12 12  

 przez pocztę elektroniczną: 
rpd@brpd.gov.pl 

 pisemnie pod adresem: 
Rzecznik Praw Dziecka 
ul. Przemysłowa 30/32 
00-450 Warszawa 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. 

Urząd Ochrony 
Konkurencji i 
Konsumentów 
oraz Rzecznicy 

Praw 
Konsumenta 

http://www.uokik.gov.pl/
index.php 

Do kompetencji Prezesa  Urząd Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów oraz Rzecznicy Praw Konsumenta należy 
kształtowanie polityki antymonopolowej i polityki 
ochrony konsumentów oraz opiniowanie projektów 
pomocy publicznej. 

 infolinia konsumencka: 
801 440 220 oraz 22 290 89 16 
Specjalistyczne porady: 
załącznik nr 1 

 Konsumenckie Centrum E- 
Porad: 
porady@dlakonsumentów.pl 

 pisemnie pod adresem: 
Urząd Ochrony Konkurencji i 
Konsumentów oraz Rzecznicy 
Praw Konsumenta 
Plac Powstańców Warszawy 1 
05-077 Warszawa 

10. Rzecznik Praw http://www.bpp.gov.pl/ Celem Rzecznika Praw Pacjenta jest prewencyjna  infolinia: 

mailto:rpd@brpd.gov.pl
http://www.uokik.gov.pl/index.php
http://www.uokik.gov.pl/index.php
mailto:porady@dlakonsument%C3%B3w.pl
http://www.bpp.gov.pl/
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Pacjenta dbałość o przestrzeganie praw pacjentów 
(przewidzianych ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku 
Praw Pacjenta) oraz reagowanie w każdej sytuacji, w 
której prawa pacjenta nie są przestrzegane. 

800 - 190 – 590 
 przez pocztę elektroniczną: 

kancelaria@rpp.gov.pl 
 pisemnie pod adresem: 

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta 
ul. Młynarska 46 
01-171 Warszawa 

11. Państwowa 
Inspekcja Pracy http://www.pip.gov.pl/pl/ http://www.pip.gov.pl/pl/ 

Kancelaria Państwowej Inspekcji Pracy 
nie udziela porad. 

Porad prawnych z zakresu prawa pracy 
udziela Centrum Poradnictwa 
Państwowej Inspekcji Pracy. 

 infolinia: 
dla osób dzwoniących z telefonów 
stacjonarnych - 801 002 006 
dla osób dzwoniących z telefonów 
komórkowych - 459 599 000 

Porady z zakresu legalności zatrudnienia 
obywateli Ukrainy na terytorium RP w 
języku ukraińskim udzielane są od 
poniedziałku do piątku w  godzinach od 
9.00 do 15.00 pod numerem telefonu  
+22 391 83 60. 

 przez pocztę elektroniczną: 
kancelaria@gip.pip.gov.pl 

 pisemnie pod adresem: 
Główny Inspektorat Pracy 
ul. Barska 28/30 
02-315 Warszawa 

 

mailto:kancelaria@rpp.gov.pl
http://www.pip.gov.pl/pl/
http://www.pip.gov.pl/pl/


 
 
 

 

 



 
 

Załącznik Nr 1 
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