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Kontrola warszawskich placów zabaw została przeprowadzona w 
okresie od marca do końca maja 2009 r. ZałoŜeniem jej było 
poddanie oględzinom wszystkich placów i miejsc zabaw na 
terenie Warszawy. Raport został stworzony na podstawie „Kart 
kontroli placów zabaw 2009” przygotowanych przez Centrum 
Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Karty 
wypełniane były przez StraŜników Miejskich w trakcie oględzin 
placów zabaw. Łącznie skontrolowano 800 placów.
Zarządcom placów zabaw, na których stwierdzono 
nieprawidłowości, został wyznaczony termin ich usunięcia. Na 
placach tych zostały przeprowadzone ponowne kontrole, a StraŜ
Miejska posiadała takŜe moŜliwość ukarania Zarządców 
mandatem, w przypadku niewykonania wcześniejszych zaleceń.

Szczegóły kontroli



Kontrola wykazała, Ŝe 20% (160) administratorów 
warszawskich placów zabaw nie spełnia swoich obowiązków. 
NaleŜy równieŜ zwrócić uwagę na dokładność samych 
kontroli w poszczególnych dzielnicach (w szczególności są to 
Bielany, Targówek i Wola). 
Raport pokazuje takŜe, iŜ prowadzone kontrole, wyznaczane 
zalecenia i ponowne kontrole ich wykonania, mobilizują
znaczną część Zarządców do napraw i dbałości o stan 
warszawskich placów i miejsc zabaw. Skutkuje to znacznym 
zwiększeniem jakości wyposaŜenia samych placów, a co 
najwaŜniejsze, zwiększeniem komfortu i bezpieczeństwa 
korzystających z nich dzieci.

Podsumowanie



Liczba placów zabaw skontrolowanych w dzielnicach

N=800

StraŜ Miejska skontrolowała 800 placów zabaw. Najwięcej (133) kontroli przeprowadzono na Pradze 
Południe, na Wilanowie (101), na Białołęce (98), najmniej zaś na Woli (5) i we Włochach (3).



Zestawienie liczby placó w zabaw skontrolowanych      
w dzielnicach w 2008 i 2009 roku

N (2009 r.)=800; N (2008 r.)=839

Ogółem w 2009r. kontrolą została objęta mniejsza liczba placów niŜ w roku poprzednim (o 39 mniej). 
ZauwaŜono jednak pewne róŜnice tego stosunku w poszczególnych dzielnicach. Na Bemowie, 
Bielanach, Mokotowie, Targówku, Woli, śoliborzu i we Włochach placów skontrolowano mniej, zaś na 
Białołęce, Pradze Południe, w Rembertowie i Wilanowie więcej niŜ w roku ubiegłym. 



Biorąc pod uwagę ogólną liczbę placów skontrolowanych stwierdzono, Ŝe w niektórych przypadkach 
jest ona niŜsza niŜ liczba samych placów miejskich. Oznacza to, iŜ w niektórych dzielnicach nie 
wszystkie miejsca zabaw zostały skontrolowane. Sytuacje taką stwierdzono na Woli, Targówku, 
Mokotowie, Ochocie i Bielanach. W pozostałych dzielnicach liczba placów skontrolowanych 
przekroczyła liczbę miejskich. 

Zestawienie liczby skontrolowanych placów zabaw z li czbą
miejskich placów zabaw w poszczególnych dzielnicach

N (place zabaw skontrolowane w 2009r.) = 800



• Zdecydowanie najczęściej stwierdzaną
nieprawidłowością na placach zabaw było 
uszkodzone urządzenie zabawowe (90% 
przypadków).

• Najrzadziej występującymi nieprawidłowościami 
były zanieczyszczenie lub uszkodzenie 
nawierzchni i uszkodzenie tablicy informacyjnej (po 
4%).

Pytanie wieloodpowiedziowe, n=160

• W trakcie przeprowadzanych kontroli w 
160 przypadkach (20%) stwierdzono 
nieprawidłowości występujące na placu 
zabaw. Stan 640 skontrolowanych placów 
zabaw (80%) nie wzbudził wątpliwości 
StraŜników Miejskich.

• Nieprawidłowości najczęściej 
odnotowywano na Białołęce i w Wilanowie 
(odpowiednio 30 % i 24% skontrolowanych 
placów z tych dzielnic). Na Bemowie, 
Pradze Północ, Targówku i w Śródmieściu 
StraŜnicy Miejscy nie stwierdzili Ŝadnych 
nieprawidłowości.

Nieprawidłowo ści stwierdzone podczas kontroli 
placów zabaw

Czy w trakcie kontroli placu zabaw 
stwierdził(a) Pan(i) nieprawidłowo ści?

N=800



Czynno ści przeprowadzone przez Stra Ŝ Miejsk ą
w trakcie kontroli 

• Zaledwie w jednym ze 160 przypadków zauwaŜone przez StraŜnika Miejskiego nieprawidłowości 
nie zostały zgłoszone Zarządcy placu zabaw.

• W 157 przypadkach Zarządcom został wyznaczony termin na usuniecie stwierdzonych 
nieprawidłowości.

• Tylko w jednym ze 160 przypadków Zarządca został ukarany przez StraŜ Miejską mandatem za nie 
dokonanie zalecanych napraw na placu zabaw.

n=160



Wykonanie zalece ń pokontrolnych

Czy zalecenia pokontrolne 
zostały wykonane?• 96% przypadków zalecenia pokontrolne zostały 

wykonane.

• Średni okres wyznaczany przez StraŜ Miejską na 
usunięcie nieprawidłowości wynosił najczęściej 
między 7 a 14 dni.

• Rekontrola stanu placu zabaw najczęściej 
przeprowadzana była w okresie od 15 do 21 dni 
(26% przypadków).

• W 7 przypadkach (Wilanów – 3, Wola – 1, 
Mokotów -3) Ŝadne zalecenia pokontrolne nie 
zostały wykonane, w związku z czym                       
w późniejszym okresie przeprowadzono ponowne 
kontrole. W ich wyniku jeden z Zarządców z Pragi 
Południe, za nie całkowite usunięcie 
nieprawidłowości, został ukarany mandatem.

N=800


