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Szanowna Pani Dyrektor,

w dniach  17-18 lutego 2020 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur przeprowadził 
wizytację Placówki Całodobowej Opieki – Dom Seniora „Leśne Zacisze” w Kliczkowie. 

W wyniku przeprowadzonych czynności stwierdzono szereg uchybień 
w funkcjonowaniu Placówki, stanowiących zarówno naruszenie norm prawa krajowego, 
jak i standardów międzynarodowych. Z wizytacji tej sporządzono Raport, który w dniu 
10 kwietnia 2020 r. został przesłany do Dyrektora Placówki, Pani Anety Lisieckiej-
Myszakowskiej, na adres Placówki. Jednocześnie z doręczeniem Raportu, na podstawie 
art. 22 Protokołu fakultatywnego do Konwencji ONZ w sprawie zakazu stosowania tortur 
oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 30, poz. 192) w zw. z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. 
o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 627 ze zm.) wyznaczono 
Dyrektorowi 30-dniowy termin na odniesienie się do zaleceń zawartych w Raporcie.

Pomimo upływu ww. terminu do Rzecznika Praw Obywatelskich nie wpłynęło żadne 
pismo od dyrekcji Placówki. Również ponaglenie (wysłane w dniu 3 czerwca 2020 r.), 
w którym zakreślono 7-dniowy termin do nadesłania odpowiedzi, nie spotkało się z żadną 
reakcją. 

Wrocław, 27-06-2020 r.

Szanowna Pani
Iwona Drelichowska-Stopa
Dyrektor Wydziału Zdrowia 
i Polityki Społecznej
Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Pl. Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław



- 2 -

Warto dodać, że już w trakcie prac nad Raportem, Dyrektor Placówki utrudniała 
przedstawicielom Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur wykonywanie ich obowiązków 
i uniemożliwiła im dokonanie pełnej, rzetelnej oceny wizytowanej Placówki. Pomimo 
kilkukrotnych ponagleń, Dyrektor nie nadesłała bowiem wnioskowanej dokumentacji,  
związanej z funkcjonowaniem Placówki, przedstawiając początkowo coraz to inne 
wytłumaczenia i prośby o przedłużenie terminu, a następnie nie odpowiadając na próby 
kontaktu ze strony KMPT. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o Rzeczniku Praw 
Obywatelskich, organ, organizacja lub instytucja, do których zwróci się Rzecznik (który pełni 
funkcję Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur), obowiązane są z nim współdziałać 
i udzielać mu pomocy, a w szczególności zapewniać dostęp do akt i dokumentów oraz 
udzielać Rzecznikowi żądanych przez niego informacji i wyjaśnień.

Co istotne, w roku 2019 Wojewoda Dolnośląski dwukrotnie przeprowadzał kontrole 
w przedmiotowej Placówce (w marcu 2019 r. i we wrześniu 2019 r.), w trakcie których 
stwierdzono m.in. przekroczenie faktycznej liczby zakwaterowanych w niej mieszkańców w 
stosunku do obowiązującego zezwolenia. W trakcie drugiej z ww. kontroli stwierdzono 
niewykonanie zaleceń sformułowanych w wyniku pierwszej z nich. 

Zaistniałe okoliczności budzą niepokój Rzecznika Praw Obywatelskich o zapewnienie 
właściwej opieki mieszkańcom Placówki, zwłaszcza w kontekście stwierdzonych w czasie 
wizytacji uchybień. Jednocześnie Rzecznik nie posiada instrumentów, przy pomocy których 
mógłby podjąć skuteczne dalsze działania w tej sprawie, w szczególności nie jest uprawniony 
do stosowania jakichkolwiek sankcji. W związku z tym, na podstawie art. 14 pkt 3 ustawy 
o Rzeczniku Praw Obywatelskich, zwracam się z wnioskiem o przeprowadzenie przez 
Wojewodę Dolnośląskiego kontroli w Placówce Całodobowej Opieki – Dom Seniora „Leśne 
Zacisze” w Kliczkowie

Z poważaniem 

Natalia Kłączyńska

Zastępca Pełnomocnika Terenowego RPO

/-podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:
Aneta Lisiecka-Myszakowska 
Dyrektor Placówki Całodobowej Opieki Dom Seniora „Leśne Zacisze” 
Kliczków 60 
59-724 Osiecznica
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