
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Marię Koc, Jana Marię Jackowskiego 

i Grzegorza Wojciechowskiego 

na 61. posiedzeniu Senatu 

w dniu 25 września 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, do prezesa Najwyższej Izby 

Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz do wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego 

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prezesie! Szanowny Panie Wojewodo! 

Toczy się postępowanie karne Prokuratury Okręgowej w Płocku w sprawie nadużyć, do jakich miało do-

chodzić w domu pomocy społecznej w Młodzieszynie, powiat sochaczewski, województwo mazowieckie. 

Miało tam dochodzić do zagarnięć na dużą skalę mienia pensjonariuszy domu, a więc przestępstw wyjątkowo 

obrzydliwych, na szkodę ludzi słabych i bezbronnych. Śledztwo jest w toku, dyrektorka domu i główna księ-

gowa, podejrzane o dokonywanie nadużyć, były aresztowane przez ponad dwa miesiące, ale prokuratura 

areszt uchyliła. 

Zwracamy się w tej sprawie z następującymi wnioskami. 

Po pierwsze, do Prokuratora Generalnego – o objęcie tej sprawy stosownym nadzorem służbowym. Cho-

dzi tu bowiem o postępowanie, które może dotyczyć także osób z kręgu powiatowych władz lokalnych, które 

nie reagowały na sygnały o nadużyciach. Zaskakujące było dość szybkie uchylenie aresztu tymczasowego w 

sytuacji, gdy sprawa jest rozwojowa, a głównymi świadkami są osoby starsze, nieporadne, a także byli i 

obecni pracownicy DPS. W obu przypadkach może dochodzić do zastraszania świadków i utrudniania postę-

powania, zresztą takie próby już są czynione – osoby udzielające informacji w tej sprawie są na przykład 

szantażowane pozwami cywilnymi na bardzo wysokie kwoty. 

Po drugie, zwracamy się do Wojewody Mazowieckiego o wyjaśnienie, dlaczego kontrola w DPS prowa-

dzona przez wojewodę po otrzymaniu poważnych sygnałów o nadużyciach nie wykryła niczego i wystawiła 

kierownictwu DPS nieomal laurkę. Trudno nie odnieść wrażenia, że kontrolujący tak kontrolował, żeby żad-

nych nieprawidłowości nie znaleźć. 

Po trzecie, Pana Prezesa Najwyższej Izby Kontroli prosimy o wyjaśnienie, dlaczego NIK, do której rów-

nież zwróciła się osoba informująca o nadużyciach (w listopadzie 2013 r.), nie podjęła żadnych czynności 

kontroli, a także dlaczego nie przekazała tej sprawy do właściwego skontrolowania przez inne organy. Osoba 

udzielająca w imieniu Pana Prezesa odpowiedzi poinformowała tylko skarżącego, że ma się zwrócić do 

władz powiatu, przy czym była to rada o tyle dziwna, że akurat treść skargi wskazywała już na możliwość 

ukrywania tych nadużyć przez władze powiatu. Przypominamy, że przepisy kodeksu postępowania admini-

stracyjnego nakazują przekazanie skargi adresatowi właściwemu do jej załatwienia, a nie doradzanie skarżą-

cemu, gdzie ma się zwrócić. Poza tym sugerujemy, żeby na kanwie przypadku DPS z Młodzieszyna zarządził 

Pan Prezes przeprowadzenie szerszej kontroli sytuacji w domach pomocy społecznej, albowiem do podob-

nych nadużyć, przy słabym nadzorze wojewodów, może dochodzić także w innych DPS. 
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