PEŁNOMOCNIKCY TERENOWI
RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH
Biuro Pełnomocnika Terenowego w Gdańsku
Pełnomocnikiem Terenowym Rzecznika Praw
Obywatelskich (dla woj. zachodniopomorskiego,
pomorskiego, warmińsko-mazurskiego) jest Krzysztof
Szerkus
Do zakresu działania Biura Pełnomocnika Terenowego należy:
1)
rozpatrywanie spraw z zakresu właściwości jednostek i komórek
organizacyjnych Biura, które wpływają z obszarów właściwości
terytorialnej Pełnomocników Terenowych;
2)
udzielanie wyjaśnień i wskazywanie przysługujących środków
działania osobom zgłaszającym się osobiście lub telefonicznie;
3)
informowanie o możliwościach wykorzystania kompetencji
Rzecznika w indywidualnych sprawach;
4)
informowanie interesantów o wystąpieniach generalnych
Rzecznika oraz o podejmowanych przez Rzecznika inicjatywach
społecznych;
5)
przekazywanie interesantom wiedzy niezbędnej do
samodzielnego rozpatrywania własnej sprawy, m.in. w formie wydruków przepisów, wzorów
pism procesowych oraz poradników i publikacji Biura;
6) przekazywanie spraw należących do właściwości innych jednostek i komórek organizacyjnych
Biura do tych jednostek i komórek w celu ich prowadzenia.
(wyciąg z regulaminu organizacyjnego Biura RPO)

Krzysztof Szerkus
Gdańszczanin od urodzenia w 1959 roku.
Po ukończeniu w 1984 r. studiów prawniczych pracował jako sądowy kurator rodzinny, a następnie, po
aplikacji sędziowskiej był pracownikiem naukowo – dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Gdańskiego.
Po egzaminie radcowskim wykonywał również zawód radcy prawnego, od 1991 r. prowadząc własną
kancelarię, w której poza świadczeniem odpłatnych usług systematycznie udzielał potrzebującym
pomocy prawnej pro bono.
Obsługiwał prawnie wiele podmiotów gospodarczych i organizacje pozarządowe; doradzał organom
administracji publicznej, występował przed sądami powszechnymi w licznych sprawach z zakresu
prawa gospodarczego i cywilnego oraz przed Sądem Najwyższym. W sprawach administracyjnych był
pełnomocnikiem obywateli, których reprezentował również przed sądami administracyjnymi.
Uczestniczył w działalności kilku organizacji pozarządowych; między innymi był współzałożycielem
Niezależnego Zrzeszenia Studentów, członkiem władz Gdańskiego Komitetu Obywatelskiego oraz
Fundacji Burego Misia im. Bogdana Jańskiego.
W latach osiemdziesiątych zainicjował założenie spółdzielni mieszkaniowej, która zrealizowała
zaprojektowaną inwestycję (dwa domy – 75 mieszkań), po czym kierował w latach 1990-91 jako prezes
zarządu dużą spółdzielnią mieszkaniową (LWSM ZASPA w Gdańsku, 40 tys. mieszkańców), dokonując
jej istotnych przekształceń prawnych.
Od 15 marca 2005 r. dyrektor Zespołu Terenowego w Gdańsku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich,
od 15 czerwca 2005 r. Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdańsku.
Najbliższa rodzina: żona – ekonomistka, nauczyciel szkoły policealnej, syn – prawnik i makler okrętowy,
doktorant, córka – absolwentka psychologii.
Zainteresowania: turystyka, żeglarstwo, literatura.

Biuro Pełnomocnika Terenowego we Wrocławiu
Pełnomocnikiem Terenowym Rzecznika Praw Obywatelskich
(dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
jest Katarzyna Sobańska-Laskowska
Do zakresu działania Biura Pełnomocnika Terenowego należy:
1)
rozpatrywanie spraw z zakresu właściwości jednostek i komórek
organizacyjnych Biura, które wpływają z obszarów właściwości
terytorialnej Pełnomocników Terenowych;
2)
udzielanie wyjaśnień i wskazywanie przysługujących środków
działania osobom zgłaszającym się osobiście lub telefonicznie;
3)
informowanie o możliwościach wykorzystania kompetencji
Rzecznika w indywidualnych sprawach;
4)
informowanie interesantów o wystąpieniach generalnych
Rzecznika oraz o podejmowanych przez Rzecznika inicjatywach
społecznych;
5)
przekazywanie interesantom wiedzy niezbędnej do
samodzielnego rozpatrywania własnej sprawy, m.in. w formie wydruków
przepisów, wzorów pism procesowych oraz poradników i publikacji
Biura;
6) przekazywanie spraw należących do właściwości innych jednostek i komórek organizacyjnych

Biura do tych jednostek i komórek w celu ich prowadzenia.
(wyciąg z regulaminu organizacyjnego Biura RPO)

Katarzyna Sobańska-Laskowska
Ur. 14 marca 1980 r. we Wrocławiu. Absolwentka studiów prawniczych na Wydziale Prawa,
Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła aplikację sądową przy Sądzie
Apelacyjnym we Wrocławiu i złożyła egzamin sędziowski.
Od 2009 r. wpisana na listę radców prawnych.
W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich pracuje od 2007 r. Od 22 kwietnia 2015 r. pełni obowiązki
Pełnomocnika Terenowego RPO we Wrocławiu.

Biuro Pełnomocnika Terenowego w Katowicach
Pełnomocnikiem Terenowym Rzecznika Praw Obywatelskich
(dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego) jest
Aleksandra Wentkowska
Do zakresu działania Biura Pełnomocnika Terenowego należy:
1)
rozpatrywanie spraw z zakresu właściwości jednostek i komórek

organizacyjnych Biura, które wpływają z obszarów właściwości
terytorialnej Pełnomocników Terenowych;
2)
udzielanie wyjaśnień i wskazywanie przysługujących środków
działania osobom zgłaszającym się osobiście lub telefonicznie;
3)
informowanie o możliwościach wykorzystania kompetencji
Rzecznika w indywidualnych sprawach;
4)
informowanie interesantów o wystąpieniach generalnych
Rzecznika oraz o podejmowanych przez Rzecznika inicjatywach
społecznych;
5)
przekazywanie interesantom wiedzy niezbędnej do
samodzielnego rozpatrywania własnej sprawy, m.in. w formie
wydruków przepisów, wzorów pism procesowych oraz poradników i publikacji Biura;
6) przekazywanie spraw należących do właściwości innych jednostek i komórek organizacyjnych
Biura do tych jednostek i komórek w celu ich prowadzenia.
(wyciąg z regulaminu organizacyjnego Biura RPO)

Aleksandra Wentkowska
doktor, adiunkt w Katedrze Filozofii Europejskiej Instytutu Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Stypendystka licznych instytucji międzynarodowych, m.in. Haskiej Akademii Prawa Międzynarodowego,
Instytutu Europejskiego we Florencji, Ministerstwa Spraw Zagranicznych Holandii w Instytucie Assera w
Hadze, Uniwersytetu Trento. Laureatka wielu konkursów prawniczych, krajowych i międzynarodowych
(m.in. Central and Eastern European Moot Court Competition w Toruniu oraz Telders International
Law Moot Court Competition w Hadze).
W ramach programu Erasmus wykładała m.in. w Wielkiej Brytanii, na Słowacji, w Niemczech, w
Słowenii, Turcji, na Litwie, Ukrainie czy na Tajwanie.
Autorka ponad 90 publikacji naukowych z zakresu prawa europejskiego, ochrony praw człowieka i
bezpieczeństwa, redaktor lokalnych i międzynarodowych zeszytów.

