
Czy masz pomys! na popraw" Us!ug Opieki Nad 
Osobami Starszymi [Aged Care Services] dla 

osób pochodz#cych ze $rodowisk imigracyjnych 
i uchod%czych?

Królewska Komisja ds. Jako!ci i Bezpiecze"stwa 
Us#ug Opieki Nad Osobami Starszymi [Royal 

Commission into Aged Care Quality and Safety] 
prosi o kontakt!

P R O J E K T  F I N A N S O WA N Y  P R Z E Z  D E PA R T M E N T  Z D R O W I A  R Z $ D U  AU S T R A L I J S K I E G O

POLISH



1. CZYM JEST KRÓLEWSKA KOMISJA DS. JAKO%CI                 
I BEZPIECZE&STWA US'UG OPIEKI NAD OSOBAMI 
STARSZYMI?

• W pa(dzierniku 2018 r. rz)d australijski utworzy# Królewsk) Komisj* w celu zbadania poziomu opieki 
nad osobami starszymi przez organizacje i us#ugodawców, (co nosi nazw* us#ug opieki nad osobami 
starszymi). Królewska Komisja jest niezale+na od rz)du. 

• Zadaniem Królewskiej Komisji jest uzyskanie jak najwi*cej informacji na temat istniej)cych problemów 
oraz tego, co dzia#a w#a!ciwie, jak równie+ zebranie pomys#ów na zmiany na przysz#o!,. 

• W pa(dzierniku 2019 r. Królewska Komisja opublikowa#a wst*pny raport, który opisuje wiele 
zg#oszonych jej problemów zwi)zanych z opiek) nad osobami starszymi.  

• Obecnie Komisja prosi o zg#aszanie pomys#ów usprawnie" w opiece nad osobami starszymi. Wszelkie 
pomys#y powinny by, zg#aszane nie pó(niej ni+ do 30 czerwca 2020 r. 

• Królewska Komisja przedstawi wówczas rz)dowi australijskiemu ostateczny raport do ko"ca listopada 
2020 r. Raport zawiera, b*dzie rekomendacje, jak poprawi, opiek* nad osobami starszymi.

• Wi*cej informacji na temat Królewskiej Komisji w ponad 30 j*zykach znale(, mo+na na stronie        
https://agedcare.royalcommission.gov.au/about/Pages/other-languages.aspx

2. DLACZEGO WARTO PRZEKAZA- KRÓLEWSKIEJ 
KOMISJI SWOJE OPINIE O OPIECE NAD OSOBAMI 
STARSZYMI?  

• Królewska Komisja zdaje sobie spraw*, +e znalezienie i korzystanie z us#ug opieki nad osobami 
starszymi jest cz*sto problematyczne dla osób pochodz)cych ze !rodowisk imigracyjnych i 
uchod(czych lub nieznaj)cych dobrze angielskiego   

• Komisja wie równie+, +e wed#ug niektórych osób pewne organizacje nie rozumiej) ich potrzeb 
religijnych i kulturowych. 

• Królewska Komisja chcia#aby obecnie pozna, zdanie osób pochodz)cych ze !rodowisk imigracyjnych 
i uchod(czych lub ich rodzin i przyjació# na temat pomys#ów usprawnienia us#ug opieki nad osobami 
starszymi w przysz#o!ci. 

• Królewska Komisja rozumie, +e niektórym osobom nieznaj)cym dobrze j*zyka angielskiego 
wypowiedzenie si* mo+e by, trudne.  

• Dlatego te& Królewska Komisja zap!aci za t!umaczy ustnych lub pisemnych, by mog!y one 
podzieli' si" swoimi pomys!ami we w!asnym j"zyku. 

• Masz okazj" powiedzie' nam, co my$lisz! Dzi"ki opiniom wielu osób, opieka nad osobami 
starszymi ulegnie poprawie dla wszystkich. 



3. JAK MOG. PRZEKAZA- KRÓLEWSKIEJ KOMISJI 
INFORMACJE O SWOICH POMYS'ACH POPRAWY 
OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI?

• Mo+esz podzieli, si* swoimi pomys#ami po angielsku lub w swoim w#asnym j*zyku przez telefon, na 
pi!mie, b)d( w formie nagrania d(wi*kowego lub wideo. 

• Nie musisz podawa, imienia i nazwiska, adresu ani numeru telefonu. Powiadom jedynie Komisj*, 
jakim j*zykiem si* pos#ugujesz i +e nie +yczysz sobie upubliczniania swojego imienia, nazwiska i 
danych kontaktowych.   

• Mo+e ci pomóc cz#onek rodziny lub znajomy. Mo+esz tej osobie tak+e przekaza,, co chcia#by! 
powiedzie,, a ona mo+e skontaktowa, si* z Królewsk) Komisj) w twoim imieniu. 

• Mo+esz zadzwoni, pod numer 1800 960 711.

• Królewska Komisja zorganizuje dla ciebie w razie potrzeby t#umacza ustnego.

• T#umacz zapisze w j*zyku angielskim, co powiesz. Us!uga ta jest bezp!atna.

• T#umacz skontaktuje si* z tob) pó(niej, by potwierdzi,, +e to, co zapisa# jest 
poprawne.

• Mo+esz napisa, list lub wys#a, maila.

• Twoja informacja mo+e by, prosta i krótka.

• Mo+esz napisa, w swoim j*zyku.

• T#umacz przet#umaczy to na angielski. Us!uga ta jest bezp!atna.

• Mo+esz wys#a, swoj) wypowied(
– poczt) na adres: 

Royal Commission, GPO Box 1151, Adelaide, South Australia, 5001
– e-mailem na adres: 

ACRCenquiries@royalcommission.gov.au

• Komisja powiadomi ci* w twoim j*zyku, kiedy otrzyma twoje pomys#y.

• Mo+esz poprosi, kogo! o nagranie ciebie w twoim j*zyku (d(wi*kowo lub na 
wideo).

• Nagranie nie mo+e przekroczy, 25MB. Je+eli jest d#u+sze, mo+esz je wys#a, w kilku 
odcinkach.

• T#umacz zapisze w j*zyku angielskim co powiesz. Us!uga ta jest bezp!atna.

• Nagranie mo+esz wys#a,
– e-mailem na adres: 

ACRCenquiries@royalcommission.gov.au
– poczt) na adres: 

Royal Commission, GPO Box 1151, Adelaide, South Australia, 5001

• Komisja powiadomi ci* w twoim j*zyku, kiedy otrzyma twoje nagranie.



Królewska Komisja mo+e umie!ci, niektóre wypowiedzi na swojej stronie internetowej.

• Mo+esz powiedzie, Komisji, je+eli sobie tego nie +yczysz.

• Mo+esz jej równie+ powiedzie,, +e mo+e umie!ci, twoj) wypowied( na swojej witrynie, ale bez 
podawania nazwiska.

FECCA National O/ce
Unit 1, 4 Phipps Close
DEAKIN  ACT 2605

PO Box 344
CURTIN  ACT 2605

T  +61 02 6282 5755
E  admin@fecca.org.au

www.fecca.org.au

PAMI(TAJ!
Je+eli masz jakie! pomys#y, naprawd* warto je przekaza, Królewskiej 

Komisji do 30 czerwca 2020 r.

Dzi*kujemy ci za pomoc w poprawie opieki nad osobami starszymi dla wszystkich 
Australijczyków!


