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Uchwala Nr

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia 2019 roku

w sprawie skargi na dziatalnosc Dyrektora Srodowiskowego Domu Samopomocy 
w Piotrkowie Trybunalskim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorz^dzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506; poz. 1309 i poz. 1696) oraz art. 229 pkt 3 
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks post^powania administracyjnego (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2096; poz. 1629 oraz z 2019 r. poz. 60, poz. 730 i poz. 1133) uchwala si?, co 
nast?puje:

na dzialalnosc Dyrektora§ 1. Uznaje si?, ze skarga pana
Srodowiskowego Domu Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim jest bezzasadna 
z przyczyn przedstawionych w uzasadnieniu stanowi^cym zal^cznik do uchwaty, 
b?d^cy jednoczesnie zawiadomieniem o sposobie zalatwienia sprawy.

§ 2. Zobowi^zuje si? Przewodnicz^cego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 
zawiadomienia skarz^cego o sposobie zalatwienia skargi.

§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia.

RADC. TAIVNVMiasta

.Maria WieczsrekLqgwa-Piich



Zal^cznik do Uchwaly Nr 
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia 2019 roku

Uzasadnienie

W dniu 6.08.2019 r., przy pismie Sekretarza Miasta, wptyn$la do Rady Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego skarga pana 
Dyrektora Srodowiskowego Domu Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim.

Przewodnicz^cy Rady Miasta przekazal skarga do Komisji Skarg, Wnioskow i Petycji 
w celu zbadania zarzutow i przeanalizowania wyjasnien w niniejszej sprawie oraz 
przygotowania i przedstawienia Radzie Miasta opinii w przedmiocie zasadnosci skargi wraz ze 
stosownym projektem uchwaly.

Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na sesji w dniu 28.08.2019 r. Uchwaly 
nr X/165/19 zdecydowala o przedluzeniu terminu rozpatrzenia skargi do dnia 30.09.2019 r., 
z uwagi na koniecznosc przeprowadzenia post^powania wyjasniaj^cego.

Komisja Skarg, Wnioskow i Petycji Rady Miasta, na posiedzeniu w dniu 20.09.2019 r., 
zapoznala si? z wyjasnieniami Dyrektora Srodowiskowego Domu Samopomocy pani Iwony 
Czechowskiej-Trajdos przekazanymi przy pismie z dnia 22.08.2019 r. przez Wiceprezydenta 
Miasta pana Andrzeja Kacperka, jak rowniez na posiedzeniu w dniu 20 wrzesnia br. wysluchala 
skarz^cego, wyjasnien pani Dyrektor SDS i stanowiska Wiceprezydenta Miasta w przedmiocie 
skargi.
Z wyjasnien pani Iwony Czechowskiej-Trajdos wynika, co nast?puje:

w dniu 1.02.2018 r. ulegl wypadkowi na terenie Srodowiskowego Domu 
Samopomocy w Piotrkowie Trybunalskim, tj. zderzyl si? ze szklanymi drzwiami na korytarzu 
wejsciowym do osrodka. Skarz^cy od kilkunastu lat, z przerwami, korzysta z uslug SDS. 
W 2015 r., po kilku latach przerwy, ponownie zostal podopiecznym osrodka w zwi^zku 
z czym wielokrotnie przechodzil przez te drzwi i nigdy nie zglaszal problemow z tym

przyznal si? lekarzowi, ktory 
go badal, ze od pol roku gorzej widzi. Dyrektor SDS wyjasnila, ze gdyby zasygnalizowal jej 
o tym fakcie wczesniej wowczas drzwi zostalyby dodatkowo oznakowane, a poniewaz tego nie 
zrobil, dopiero po nieszcz?sliwym zdarzeniu zostaly oznaczone jaskrawym symbolem slohca 
oraz bialymi pasami. Podobnie oznakowano rowniez drugie, szklane drzwi w osrodku. Pani 
Dyrektor stwierdzila, ze budynek b?d^cy siedzib^ Srodowiskowego Domu Samopomocy, jako 
obiekt uzytecznosci publicznej przeznaczony dla osob niepelnosprawnych, spelnia wszelkie 
okreslone przepisami warunki. Rowniez oswietlenie bylo w pelni sprawne i wl^czone w chwili 
wypadku. W zwi^zku z powyzszym zarzut narazenia na niebezpieczehstwo utraty zycia lub 
uszczerbku na zdrowiu poprzez nieodpowiednie zabezpieczenie drzwi szklanych w SDS, przez 
okres co najmniej od 2015 do lutego 2018, jest bezpodstawny.
Nieprawdziwy jest zarzut, ze po zderzeniu si? skarz^cego ze szklanymi drzwiami nie otrzyma! 
on pomocy w osrodku. Pomocy poszkodowanemu udzielono niezwlocznie w SDS w postaci 
zimnych okladow, potem zostal on zawieziony na SOR przez dwoch pracownikow osrodka, 
gdzie wykonano mu niezb?dne badania i konsultowany byl przez lekarzy specjalistow. Dowod 
stanowi Karta informacyjna z Izby Przyj?c z dnia 01.02.2018. Nast?pnie skarz^cy zostal 
odwieziony do domu przez pracownika osrodka, ktory przez kilka godzin towarzyszyl mu 
w szpitalu. Po drodze, na polecenie pani Dyrektor, zostal zaopatrzony w zelowe kompresy 
chlodz^ce zakupione w aptece. Nast?pnego dnia podzi?kowal pani Dyrektor za stanowcz^ 
decyzj? w sprawie wizyty w szpitalu, gdyz jak stwierdzil, dzi?ki niej wie przynajmniej co mu 
dolega. Tymczasem w skardze pan

, z dnia z dnia 25.07.2019 r., na dzialalnosc

Pan

zwi^zanych. Dopiero po zderzeniu z drzwiami pan

, wbrew faktom, napisal: „Po wypadku nie



zostala mi udzielona pomoc w osrodku. Pojechalem do domu, gdzie moja mama(...) wezwala 
lekarza rodzinnego. Kiedy lekarz stwierdzil podejrzenie wstrzqsnienia mozgu i krwiaka - dal 
skierowanie na oddzial chirurgiczny. Moja mama zadzwonila wtedy do pani Dyrektor 
i poprosila o pomoc w postaci samochodu z osrodka, zeby przewiezli mnie do szpitala. Pani 
dyrektor szantazowala jq, ze jak ona nie wezwie pogotowia, to sporzqdzi na niq notatk§. 
Zdarzenie opisane wyzej miaio miejsce, ale kilkanascie dni pozniej po feralnym wypadku 
skarz^cego, gdy przezi^bii si$, a wezwany do domu lekarz podobno stwierdzil wowczas u niego 
zapalenie pluc i zasugerowal podejrzenie krwiaka w glowie. Wowczas jego mama 
zatelefonowala do pani Dyrektor SDS z prosb^, aby wskazana osoba (psychoterapeutka) 
odwiozla syna do szpitala, gdyz z nikim innym nie chce jechac. Wtedy rzeczywiscie Dyrektor 
SDS odmowila, gdyz uznala, ze stan zdrowia pana 
powazny, iz wymaga szybkiej i profesjonalnej pomocy, a zatem konieczne jest wezwanie 
pogotowia ratunkowego, a nie pracownika srodowiskowego domu. Z uwagi na fakt, iz mama 
skarz^cego upierala si$ przy swoim z^daniu, dyrektor SDS powiedziala, ze w takim razie 
osobiscie wezwie pogotowie, a z rozmowy sporzqdzi notatk$ sluzbow^. Ostatecznie pogotowie

. Informacja pani Dyrektor o zamiarze sporz^dzenia notatki 
z rozmowy zinterpretowana zostala przez skarz^cego jako szantaz.

zlozyl takze doniesienie do prokuratury, w ktorym zarzucil pani Dyrektor 
SDS m.in. ujawnienie prywatnej tajemnicy. Jednak prokuratura, po zebraniu materialu 
dowodowego, spraw$ umorzyla.
Odnosnie zarzutu niedostosowania dzialan do sytuacji zdrowotnej skarz^cego pani Dyrektor 
wyjasnila, ze nieuzasadnionych oczekiwan podopiecznych, jak np. r^banie drewna i noszenie 
w^gla, pracownicy SDS nie spelniaj^, gdyz nie nalezy to do ich obowi^zkow i dlatego 
przyznana mu zostala opiekunka przez Miejski Osrodek Pomocy Rodzinie.
Pozostale zarzuty skarz^cego w opinii pani Dyrektor s^ klamliwe i bezpodstawne oraz 
krzywdz^ce dla pracownikow osrodka, ktorzy zaangazowani byli w niesienie mu pomocy.

W opinii Wiceprezydenta Miasta pana Andrzeja Kacperka prokuratura,
umarzaj^c post^powanie, prawidlowo ocenila, iz ze strony pani Dyrektor, ktora odpowiada za 
funkcjonowanie Srodowiskowego Domu Samopomocy, nie bylo uchybien. W zwi^zku z tym, 
ze nie doszlo do niedopelnienia obowi^zkow, a pani Dyrektor podj^la wszelkie 
mozliwe dzialania, ktore zmierzaly do tego, zeby zarowno zapewnic pierwsz^ pomoc panu 

po zdarzeniu, jak i wyeliminowac podobne przypadki w przyszlosci (poprzez 
dodatkowe oznakowania drzwi, ktore nie s^ wymagane), Wiceprezydent Miasta uwaza skarg$

za bezzasadn^. Jednoczesnie nadmienil, ze jesli skarz^cy nie jest 
usatysfakcjonowany wysokosci^ odszkodowania uzyskanego od Towarzystwa Ubezpieczen 
Spolecznych, to ma prawne mozliwosci kwestionowania wysokosci przyznanego 
odszkodowania.

wydaje si? na tyle

wezwala mama pana

Pan

pana

W swietle tak ustalonego stanu faktycznego, Komisja Skarg, Wnioskow i Petycji zaj?la 
stanowisko, ze przedmiotowa skarga jest bezzasadna (wynik glosowania: 3 glosy za, 
bez glosow przeciwnych, przy 3 glosach wstrzymuj^cych) i przy goto wala stosowny projekt 
uchwaly.

Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w oparciu o stanowisko Komisji Skarg, 
Wnioskow i Petycji, dzialaj^c w trybie art. 229 pkt 3 Kodeksu post?powania administracyjnego 
oraz rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 08 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji 
przyjmowania i rozpatrywania skarg i wnioskow (Dz. U. Nr 5, poz. 46) - postanowila uznac 
wniesion^ skarg? za bezzasadn^.

Pouczenie: Zgodnie z art. 239 § 1 Kpa vv przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, zostala uznana za 
bezzasadn^ i jej bezzasadnoSd wykazano w odpowiedzi na skarg?, a skar^cy ponowil skarg? bez wskazania 
nowych okolicznosci - organ wlaSciwy do jej rozpatrzenia moze podtrzyma^ swoje poprzednie stanowisko 
z odpowiedni^ adnotacj^ w aktach sprawy - bez zawiadomienia skar^cego.
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