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WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 20 listopada 2018 r. na podstawie art. 22 pkt 8 i art. 126 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, 

zespół kontrolerów Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego we Wrocławiu w składzie: Magdalena Grodzka -  przewodnicząca kontroli, 

Dorota Kamińska -  kontroler i Anna Łata -  kontroler przeprowadzili kontrolę doraźną Domu 

Pomocy Społecznej w Miliczu, zwanym w dalszej części wystąpienia również „Domem 

Pomocy Społecznej”, „Domem” lub „Jednostką”. Kontrolę przeprowadzono na podstawie 

zarządzenia nr 518 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 października 2018 r., w związku 

z zarzutami syna Pani M.K. -  mieszkanki Domu mogącymi świadczyć o nieprawidłowym 

świadczeniu usług bytowych i opieki, w tym udzielania pomocy w podstawowych 

czynnościach życiowych oraz organizacji pomocy w korzystaniu ze świadczeń medycznych. 

Ww. zagadnienia zostały ocenione pod kątem realizacji zadań wynikających z art. 55 i art. 58 

ust. 2 ustawy oraz z § 5 pkt 1 i 2 a-b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 734 ze zm.) 

zwane dalej „rozporządzeniem”.

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia kontroli. W okresie objętym 

kontrolą osobą odpowiedzialną za realizację ww. zadań była Dyrektor Domu Pani Anna Milian.

Ustalenia kontrolne, dokonane w oparciu o udostępnioną dokumentację, informacje 

i wyjaśnienia udzielone przez Dyrektora Domu, specjalistę pracy socjalnej, pracownika
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socjalnego, kierownika zespołu terapeutyczno-opiekuńczego oraz starszego technika 

fizjoterapii w Jednostce zostały zawarte w podpisanym w dniu 21 grudnia 2018 r. protokole, 

do którego nie wniesiono zastrzeżeń.

Działalność Domu Pomocy Społecznej w zakresie świadczenia usług bytowych 

i opieki, w tym udzielania pomocy w podstawowych czynnościach życiowych oraz organizacji 

pomocy w korzystaniu ze świadczeń medycznych oceniono pozytywnie 

z nieprawidłowościami.

Pani K.M. została umieszczona w Domu, zgodnie z Postanowieniem Sądu Rejonowego 

w Wołowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich z dnia 17 kwietnia 2018 r., bez jej zgody. 

Ww. została przyjęta w dniu 3 sierpnia 2018 r.

W zakresie zapewnienia warunków bytowych mieszkanki ustalono, że w dniu kontroli 

Pani K.M. zamieszkiwała pokój 2-osobowy na I piętrze 3-kondygnacyjnego budynku (winda 

wewnątrz gmachu). Pokój był estetycznie urządzony i wyposażony standardowo tj. w łóżka, 

szafki przyłóżkowe, segment, stół i krzesła oraz stolik przyłóżkowy. Przy pokoju znajdowała 

się łazienka (natrysk, toaleta) dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Wyposażenie, 

metraż pokoju oraz czystość odzieży mieszkanki nie budziły zastrzeżeń.

Podczas czynności kontrolnych dokonano próby systemu przyzywowo-alarmowego 

poprzez przyciśnięcie punktu przywoławczego przy łóżku mieszkanki. System przyzywowo- 

alarmowy ww. przyciskiem nie został uruchomiony. Po poinformowaniu pracowników Domu

0 tym, że przycisk punktu przywoławczego przy łóżku mieszkanki nie uruchamia systemu 

przyzywowo-alarmowego pracownicy usunęli przyczynę niesprawnego działania. W wyniku 

ponownej próby stwierdzono, że system przyzywowo-alarmowy działa. Należy zwrócić uwagę 

na dokonywanie systematycznych przeglądów systemu przyzywowo-alarmowego aby 

wykluczyć sytuacje niemożności wezwania pomocy personelu przez osobę niesamodzielną.

W zakresie organizacji pomocy w korzystaniu ze świadczeń medycznych ustalono, 

że Dom prowadzi indywidualną dokumentację medyczną. Analiza przestawionej dokumentacji 

wskazuje, że Jednostka, umożliwiła Pani K.M. korzystanie ze świadczeń zdrowotnych, co jest 

zgodne z art. 58 ust. 2 ustawy. Z przedstawionej dokumentacji wynika, że ww. od dnia 

przyjęcia skorzystała z 5 konsultacji specjalistycznych. Mieszkanka otrzymała skierowanie

1 została zarejestrowana na konsultację ortopedyczną. Odnotowano również zalecenie lekarskie 

dotyczące wykonywania ćwiczeń pod kontrolą rehabilitanta. Jednostka nie przedstawiła jednak 

dokumentacji potwierdzającej realizację zaleconej rehabilitacji. Starszy technik fizjoterapii 

zatrudniony w Domu oświadczył pisemnie, że (...) u mieszkanki (...) podejmowane są próby 

ćwiczeń biernych kończyn dolnych. Ćwiczenia wykonywane są 2 razy w tygodniu.(...)”. Brak
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ww. dokumentacji budzi wątpliwość realizacji zalecenia lekarskiego prowadzącego do 

podnoszenia sprawności mieszkanki.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 2 a i b rozporządzenia Jednostka świadczy usługi opiekuńcze, 

w tym udzielanie pomocy w podstawowych czynności życiowych oraz zapewnienie 

pielęgnacji. Placówka zabezpiecza usługi opiekuńcze przez zatrudnionych pracowników tj.: 

2 pielęgniarki, 8 opiekunek, 4 osoby w charakterze sprzątaczka-opiekun, 2 animatorki, 

psychologa oraz rehabilitanta i psychiatrę. Analiza harmonogramów pracy personelu wskazuje, 

że na dziennej zmianie pracuje zawsze 5 osób, a na nocnej 3 osoby (dyżury 12 - godzinne).

Zespół kontrolerów przeprowadził rozmowę z Panią K.M. w sprawie zagadnień 

objętych kontrolą. Mieszkanka wskazała, że w zakresie usług bytowych, nie odpowiada jej 

łóżko na którym aktualnie śpi, tj. specjalistyczne z podnoszonymi bokami i wolałaby spać na 

tapczanie, który jest niższy. W wyjaśnieniach ustnych personel Domu informował: ,JVa 

tapczanie personelowi trudno było wykonać czynności higieniczne, gdyż trzeba było odsunąć 

łóżko razem z mieszkanką, aby dwie osoby mogły wykonać te czynności. Natomiast na 

specjalistycznym łóżku zdecydowanie łatwiej, ponieważ łóżko jest na kółkach, można je  

wysunąć żeby wykonać stosowne czynności. Na łóżku specjalistycznym łatwiej i bezpieczniej 

jest spożywać posiłki, gdyż można regulować wezgłowie do pozycji siedzącej i dosunąć stolik 

przyłóżkowy, aby miała jedzenie przed sobą”. Naturalnym wydaje się korzystanie z łóżka 

specjalistycznego, którego mobilność ułatwia personelowi wykonanie czynności toaletowych. 

Oczekiwania mieszkanki są ważnym czynnikiem jednak nie zawsze mogą być bezwzględnie 

realizowane.

Z informacji uzyskanych w toku kontroli wynika, że czynności mycia ciała mieszkanki 

wykonywano tylko w łóżku, a nie w łazience przy pokoju mieszkanki czy w łazience 

ogólnodostępnej. Wyjaśnienia Dyrektora Domu dotyczące zastosowania powyższego 

rozwiązania wskazujące na zapewnienie mieszkance bezpieczeństwa nie znajdują uzasadnienia 

w dokumentacji medycznej mieszkanki. Należy jednak zauważyć, że z opinii konsultanta 

wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa wynika, że do pielęgniarki należy rozpoznanie 

warunków i potrzeb zdrowotnych pacjenta, jego problemów pielęgnacyjnych oraz samodzielne 

planowanie opieki nad pacjentem, a co za tym wybór odpowiedniej techniki wykonania 

zabiegów higienicznych. Kontrolerzy zostali poinformowani, że Jednostka nie dysponuje 

dźwigiem do podnoszenia chorych. Zachęca się jednak do zmiany praktyki w zakresie 

zapewnienia higieny mieszkanki. Praktyka mycia mieszkanki w łóżku nie sprzyja higienie, tym 

bardziej, że Jednostka dysponuje łazienką wolną od barier architektonicznych z krzesłem 

kąpielowym umożliwiającą skorzystanie z natrysku.
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Podczas rozmowy z inspektorami Pani K.M wskazała ponadto na krótki czas sadzania 

jej na wózek inwalidzki, który pozwala jej na przemieszczanie się, przebywanie w sali 

dziennego pobytu wśród innych mieszkańców. Z zebranych informacji wynika, że mieszkanka 

na wózku inwalidzkim, spędza czas w dni powszednie od poniedziałku do piątku, do obiadu, 

tj. ok. godz. 1300, a po nim jest kładziona do łóżka i od tej pory spędza już cały czas w łóżku 

do następnego dnia do 800 rano. Wymieniony zakres dni i godzin sadzania mieszkanki na wózek 

inwalidzki został uzasadniony czasem pracy mężczyzn - konserwatorów zatrudnionych 

w Jednostce, którzy przenoszą mieszkankę na wózek. Personel Domu nie wskazał na próbę 

zapewnienia alternatywnego sposobu postępowania niż sadzanie mieszkanki na wózek 

inwalidzki na 5 godzin dziennie i następnie kładzenie jej do łóżka na resztę doby w dni 

powszednie oraz przebywanie mieszkanki cały dzień w łóżku w weekendy i dni świąteczne. 

W wyjaśnieniach wskazano natomiast na ograniczenia wynikające z nadwagi mieszkanki i jej 

barku współpracy przy przesadzaniu z łóżka na wózek. Powyższe wskazuje, że pracownicy 

mogą nie posiadać wiedzy i umiejętności z zakresu profesjonalnej opieki nad osobami 

niepełno sprawnymi.

Zdaniem organu zabezpieczanie osoby, która ze względu na niepełnosprawność 

ruchową jest całkowicie zależna od personelu, bez umożliwienia zmiany otoczenia, jak również 

zmuszanie do pozostawania w łóżku przez większą część doby świadczy o przedmiotowym 

sposobie traktowania mieszkanki i nosi znamiona poniżającego traktowania. Należy zauważyć, 

że mieszkanka nie posiadała w pokoju telewizora, ani radia, które mogłyby złagodzić brak 

oferty innego rodzaju spędzania czasu. Powyższe świadczy o uchybieniach w realizacji zapisów 

art. 55 ust. 2 ustawy w organizacji domu, który wskazuje, że zakres i poziom świadczonych 

usług powinien uwzględniać w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie 

bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Stwierdzone w czasie kontroli nieprawidłowości:

1. System przyzywowo-alarmowy nie został uruchomiony przyciskiem przy łóżku 

mieszkanki.

2. Brak dokumentacji dotyczącej realizacji rehabilitacji.

3. Organizacja domu pomocy społecznej, nie zapewnia odpowiedniego zakresu 

i poziomu usług świadczonych przez dom oraz nie uwzględnia wolności i godności 

mieszkańców domu oraz stopnia ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Z uwagi na fakt, że w dniu kontroli naprawiono przycisk przy łóżku mieszkanki i tym samym 

usunięto nieprawidłowość nr 1 odstępuje się od wydania zalecenia pokontrolnego
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w powyższym zakresie, pouczając o konieczności przestrzegania standardu usług określonego 

przepisami.

Na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. 

U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) wydaje się następujące zalecenia pokontrolne wynikające ze 

stwierdzonych nieprawidłowości:

1. Dokumentować realizację rehabilitacji.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 b rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 734 ze zm.) 

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie

2. Zapewnić organizację domu pomocy społecznej, tak aby zakres i poziom usług 

świadczonych przez dom uwzględniał wolność i godność mieszkańców domu oraz stopień ich 

fizycznej i psychicznej sprawności.

Podstawa prawna: art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. 

U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.)

Termin realizacji zalecenia: niezwłocznie.

3. Zorganizować szkolenie dla pracowników dotyczące praw mieszkańca oraz metod 

pracy z niepełnosprawnym mieszkańcem.

Podstawa prawna: § 6 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 734 ze zm.) 

Termin realizacji zalecenia: do 30.05.2019 r.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 128 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1508 ze zm.), jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana 
jednostka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych zgłosić do nich 
pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Wojewoda ustosunkuje się do zastrzeżeń w terminie 
14 dni od dnia ich doręczenia. W przypadku nieuwzględnienia przez Wojewodę zastrzeżeń 
jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka obowiązana jest 
w terminie 30 dni do powiadomienia Wojewody Dolnośląskiego o realizacji zaleceń, uwag 
i wniosków przedstawionych w wystąpieniu. W przypadku uwzględnienia przez Wojewodę 
zastrzeżeń jednostka organizacyjna pomocy społecznej albo kontrolowana jednostka jest 
obowiązana w terminie 30 dni do powiadomienia Wojewody Dolnośląskiego o realizacji 
zaleceń, uwag i wniosków przedstawionych w wystąpieniu, mając na uwadze zmiany 
wynikające z uwzględnionych przez Wojewodę Dolnośląskiego zastrzeżeń.
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W nawiązaniu do pisma z dnia 19 marca 2019 r. znak pisma ZP- 
KNPS.431.1.48.2018.MG składam zastrzeżenia i uwagi do treści wystąpienia 
pokontrolnego w sprawie kontroli doraźnej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej 
w Miliczu w związku ze skargą syna P. Krystyny M.

1. Wnioskuję o wykreślenie z protokołu zdania znajdującego się na stronie 4

treść zdania :

„... Zdaniem organu zabezpieczenie osoby, która ze względu na niepełnosprawność 
ruchową je s t całkowicie zależna od personelu, bez umożliwienia zmiany otoczenia, 
ja k  również zmuszanie do pozostawienia w łóżku przez większą część doby świadczy 
o przedmiotowym traktowaniu mieszkanki i nosi znamiona poniżającego 
traktowania. ”

2. W treści wystąpienia pokontrolnego podano, że w pokoju nie ma nawet radia. Radio 
było od pierwszego dnia zamieszkania mieszkanki w naszym DPS. Włączane jest 
codziennie rano i mieszkanka chętnie go słucha. Jest ono na wyposażeniu tego pokoju 
-  w protokole nie było żadnej informacji o jego braku, dlatego też nie było możliwości 
sprostowania tej informacji na bieżąco. Zdanie to znajduje się również na stronie 4

Trudno jest mi ustosunkować się do treści skargi gdyż do dnia dzisiejszego nie 
poznałam jej treści.

Pani Krystyna M. została do nas przewieziona w dniu 3 VIII 2018 r. W dniu 
przyjazdu do DPS-u kobieta była zdezorientowana, płaczliwa, gdyż jak  twierdziła ktoś jej 
zrobił krzywdę umieszczając ją  w DPS-e. Początkowo P. Krystyna miała nadzieję, że jest 
to tylko pomyłka i zaraz opuści nasz DPS i trafi pod opiekę którejś z córek. Postępowanie 
sądowe zostało wszczęte przez osoby dla niej obce z powodu braku opieki ze strony 
rodziny oraz braku możliwości zapewnienia całodobowych usług opiekuńczych w miejscu 
zamieszkania. Postanowienie sądowe o umieszczeniu w DPS było dla niej dużym ciosem.

Od mieszkanki wiem, że jej syn (osoba składająca powyższą skargę) odbywa 
wieloletni wyrok pozbawienia wolności. Miał on w przeszłości problemy z prawem  
jak i nadużywaniem alkoholu. Pani Krystyna wspominała, że syn będzie starał się o 
wcześniejsze zwolnienie z ZK prawdopodobnie z powodu „konieczności opiekowania
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się matką”. W ocenie mojej skarga nie ma charakteru troski o matkę, a jest jedynie 
zaplanowaną manipulacją do osiągnięcia własnego celu tj. wyjścia na wolność przed 
upływem zasądzonej kary tzn. uniknięcie lub skrócenie wieloletniego pobytu w 
Zakładzie Karnym. Skarżący nigdy nie odwiedził swojej matki w naszym DPS-e, nie 
kontaktował się też z nikim z personelu PPS telefonicznie, pisemnie ani też mailowo 
w sprawie swojej mamy.

Istotne jest to, że mieszkanka jak i jej córka od dnia przyjęcia były informowane, że P. 
Krystyna może zabrać ze środowiska swój telewizor, który był jej własnością. Po wielu 
rozmowach na ten temat ostatecznie rodzina dowiozła telewizor kobiecie dopiero w 
grudniu 2018 r.

Nikt z pracowników nigdy nie poniżał ani nie traktował źle mieszkanki. Takie 
stwierdzenia stanowią bardzo poważny zarzut wobec jednostki. Podczas kontroli nie było 
na ten temat żadnej rozmowy. P. Krystyna na równych prawach korzysta z zajęć 
odbywających się w DPS-e. Uczestniczy również w imprezach okolicznościowych 
organizowanych przez DPS. Skrócony czas pobytu mieszkanki na świetlicy był 
spowodowany jedynie względami organizacyjnymi, niedoborem kadry jak  i brakiem 
środków finansowych na zakup specjalistycznego sprzętu- podnośnika. Sprawa ta była 
omawiana podczas kontroli.

Nadmienić należy, że DPS w Miliczu jest najtańszym domem w województwie 
dolnośląskim tzn. posiadamy najniższy miesięczny koszt utrzymania na jednego 
mieszkańca. Niedobór środków finansowych mocno utrudnia rozszerzenie oferty i 
dopasowanie jej do indywidualnych potrzeb mieszkańca.

Pani Krystyna trudniej niż inne osoby przechodziła okres adaptacji. Na dzień dzisiejszy 
mieszkanka jest osobą komunikatywną i bezkonfliktową. M ieszka (od dnia zamieszkania 
w DPS-e) w pokoju dwuosobowym z inną kobietą, z którą wolny czas spędza na 
rozmowach lub wspólnym oglądaniu telewizji. Pomimo wielu utrudnień i niedogodności 
staramy się na bieżąco zwiększyć liczbę godzin i dni przebywania podopiecznej w sali 
dziennego pobytu, gdyż mieszanka dobrze się tam czuje. Aktualnie mieszkanka sprawia 
wrażenie osoby zadowolonej z pobytu w naszym DPS-e. Cieszy się z każdych odwiedzin 
bliskich, którzy odwiedzają ją  dość regularnie.

Wdrożyliśmy działania do zrealizowania zaleceń pokontrolnych, z którymi w pełni się 
zgadzamy. Część zaleceń już zostało zrealizowanych.

Nie wnosimy też żadnych uwag do treści zaleceń pokontrolnych, jednakże sugerowanie w 
treści wystąpienia pokontrolnego rzekomego przedmiotowego traktowania mieszkanki i jej 
poniżanie nigdy nie miało miejsca.

O sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych poinformujemy odrębnym pismem w 
wyznaczonym terminie.

Do wiadomości:

Pan Grzegorz Duda -  Starosta Powiatu Milickiego
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Wrocław, dnia kwietnia 2019 r.

Pani
Anna Milian
Dyrektor
Domu Pomocy Społecznej 
w Miliczu

W odpowiedzi na zgłoszone pismem nr DPS.DN.0800.1.666.2019 z dnia 27 marca 

2019 r. (data wpływu do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dnia 29 marca 2019 r.) 

zastrzeżenia do treści wystąpienia pokontrolnego z kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniu 

20 listopada 2018 r. w Domu Pomocy Społecznej w Miliczu w zakresie realizacji zadań 

wynikających z art. 55 i art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm.) oraz z § 5 pkt 1 i 2 a-b rozporządzenia Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 734 ze zm.) informuję, że zastrzeżenia nie zostały uwzględnione.

Zgodnie z art. 128 ust. 2 i 3 ww. ustawy, jednostka organizacyjna pomocy społecznej 

albo kontrolowana jednostka może w terminie 7 dni od dnia otrzymania zaleceń 

pokontrolnych zgłosić do nich pisemne zastrzeżenia do Dyrektora Wydziału Zdrowia 

i Polityki Społecznej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

Ww. pismo odnosi się do treści wystąpienia, a nie treści zaleceń pokontrolnych.

Niemniej jednak, w odniesieniu do zastrzeżenia dotyczącego wyposażenia pokoju 

mieszkanki w radio w protokole oględzin odnotowano wyposażenie pokoju uwzględniając 

standard we wskazanym wyżej rozporządzeniu. Analizując sytuację mieszkanki uznano, że 

sposób spędzania czasu podczas przebywania w łóżku jest istotny, ze względu na komfort 

pobytu w domu pomocy społecznej oraz samopoczucie mieszkanki. Kontrolujący nie 

potwierdzili wyposażenia pokoju w sprzęt rtv. Organ przyjmuje z zadowoleniem wyposażenie 

pokoju mieszkanki w radio i telewizor.

W treści wystąpienia wskazano, że mieszkanka skarżyła się na krótki czas sadzania na 

wózek inwalidzki. Z zebranych danych wynika, że większość czasu osoba spędzała w łóżku
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tj. 19 godzin na dobę w dni powszednie i 24 godziny w weekendy i święta. Uzależnianie od 

obecności w pracy konkretnych pracowników, tj. konserwatorów, od czasu sadzania 

mieszkanki z niesprawnością ruchową na wózku inwalidzkim, jest ograniczeniem aktywności 

życiowej w socjalizacji z innymi mieszkańcami oraz uczestniczenia w życiu Domu, a to 

wskazuje na przedmiotowy sposób traktowania osoby i nosi znamiona poniżającego 

traktowania. Należy zauważyć, że izolacja jest wymieniona w katalogu środków przymusu 

bezpośredniego art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 

psychicznego (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1878 ze zm.).

Wskazane jest zapewnienie możliwości pełnego udziału osoby we wszystkich sferach 

życia, a wielogodzinne przebywanie mieszkanki w łóżku na to nie pozwala. Wyżej opisany 

stan nie może być usprawiedliwiany względami organizacyjnymi, niedoborem kadry czy 

brakiem środków finansowych.

Należy zauważyć, że motywy osoby wnoszącej skargę nie mają wpływu na ocenę 

zebranego przez organ nadzoru i kontroli materiału. W związku z tym, że adresatem skargi 

był Wojewoda Dolnośląski, została Pani w toku kontroli zaznajomiona z zarzutami, lecz nie 

musiało to mieć formy udostępnienia pisma zawierającego skargę.

ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU 
Zdrowia i Polityki Społecznej
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