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Informacja o kontroli
 Data
kontroli:
kontrola
warszawskich
w okresie kwiecień - lipiec 2013 r.

placów

zabaw

została

przeprowadzona

 Cel kontroli: sprawdzenie jakości placów i miejsc zabaw dla dzieci na terenie Warszawy.

 Narzędzie kontroli: raport został stworzony na podstawie Kart kontroli placów zabaw 2013
przygotowanych przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Pokazywane
liczebności nie uwzględniają braków danych.
 Wykonawca kontroli: ankiety zostały wypełnione przez Strażników Miejskich w trakcie kontroli
placów zabaw.
 Liczba kontroli: łącznie przeprowadzono 1010 kontroli placów zabaw, w tym 961 kontroli czynnych
placów zabaw. W pozostałych 49 przypadkach stwierdzono, iż place są zlikwidowane lub w trakcie
likwidacji.
 Weryfikacja kontroli: Zarządcom placów zabaw, na których stwierdzono nieprawidłowości, został
wyznaczony termin ich usunięcia. Na placach tych zostały przeprowadzone ponowne kontrole, a Straż
Miejska posiadała także możliwość ukarania Zarządców mandatem, w przypadku niewykonania
wcześniejszych zaleceń.

Główne wyniki


W czasie kontroli stwierdzono nieprawidłowości w przypadku
23% czynnych placów zabaw.



Najczęściej występujące nieprawidłowości to:

•

uszkodzona zabawka (51%)
© hmk



•

uszkodzone ogrodzenie (26%)

•

uszkodzona piaskownica (19%).

Prawie wszystkie zauważone nieprawidłowości zostały zgłoszone
zarządcom placów (98%) i w zdecydowanej większości wyznaczono
termin ich usunięcia (97%).
© Marcel Mooij



W przypadku blisko 60% rekontroli czas pomiędzy kontrolą a
ponowną wizytą Strażnika Miejskiego nie był dłuższy niż 30 dni.



W zdecydowanej większości wizyt pokontrolnych (92%)
stwierdzono poprawne wykonanie wszystkich zaleceń.

© Sergiy Timashov

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli
Czy w trakcie kontroli placu zabaw stwierdził(a)
Pan(i) nieprawidłowości?

Nieprawidłowości stwierdzone w czasie kontroli

51%

uszkodzona zabawka

26%

uszkodzone ogrodzenie, furtka

19%

uszkodzona piaskownica

23%
uszkodzone ławki

77%

uszkodzona tablica informacyjna, regulamin

tak

16%
11%

wulgarne napisy na zabawkach

9%

uszkodzona nawierzchnia

6%

zanieczyszczona nawierzchnia

6%

nie
uszkodzone wyposażenie dodatkowe

3%
n=218

N=961

Odpowiedzi nie sumują się do 100%, gdyż kontrolerzy mogli wskazać więcej niż
1 nieprawidłowość w przypadku 1 kontroli.

(liczba zgłoszonych
nieprawidłowości)

Czynności przeprowadzone przez Straż Miejską
w trakcie kontroli

Czy zgłosił(a) Pan(i)
nieprawidłowości zarządcy 2%
placu zabaw?

98%

Czy wyznaczył(a) Pan(i)
termin usunięcia
3%
nieprawidłowości?

97%

Czy ukarał(a) Pan(i) zarządcę
mandatem?

n=198

n=179

99%

1%

99%

1%

n=176

Kontrola
Czy ukarał(a) Pan(i) zarządcę
mandatem?
Rekontrola

nie

tak

n=133

Wykonanie zaleceń pokontrolnych
Okres pomiędzy kontrolą a rekontrolą placów
zabaw?

7 dni lub mniej

Od 8 do 14 dni

3%

6%

5%

15%

38%

Od 15 do 30 dni

32%

Od 31 do 45 dni

n=208

Czy zalecenia pokontrolne zostały wykonane?

Od 46 do 60 dni

4%

61 dni lub więcej

5%

92%

tak, wszystkie zalecenia zostały wykonane
tak, ale nie wszystkie zalecenia zostały wykonane
nie, żadne z zaleceń nie zostało wykonane

n=210

