
Druk Nr 46912019 
z dnia czerwca 2019 r. 

SPRAWOZDANIE 

z realizacji w 2018 r. planu nadzoru nad dzialajqcymi na terenie Miasta Lodzi zlobkami, 
klubami dzieciqcymi i dziennymi opiekunami wpisanymi do rejestru prowadzonego 
przez Prezydenta Miasta todzi. 

Zgodnie z 5 2 uchwaiy nr XXVIII/735116 Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 20 kwietnia 
201 6 r. przedstawiam przedmiotowe sprawozdanie. 

Przeprowadzone czynnoici wynikaly z zapisow art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 04.02.201 1 r. 
o opiece nad dziedmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603 z p6in. zm.) 
oraz przyjqtym przywolanq wyzej uchwalq Rady Miejskiej w todzi planem nadzoru nad 
zlobkami, klubami dzieciqcymi i dziennymi opiekunami okreilajqcy przeprowadzenie 
kontroli w zakresie warunkow i jakoici sprawowanej w nich opieki nie rzadziej niz raz 
w roku oraz nie wczeSniej niz po upiywie 6 miesiqcy od dnia zarejestrowania. 

W okresie objqtym sprawozdaniem pracownicy Wydziaiu Zdrowia i Spraw Spolecznych 
w Departamencie Polityki Spolecznej i Zieleni Urzqdu Miasta Lodzi ( WZiSS ) upowahieni 
przez Prezydenta Miasta Lodzi do wykonywania czynnoici nadzorczych w zlobkach, klubach 
dzieciqcych i u dziennych opiekunow wpisanych do rejestru prowadzonego przez Prezydenta 
Miasta Lodzi, przeprowadzili wymagane kontrole w 57 jednostkach ujqtych w rejestrze, 
kt6rych wykaz stanowi zaiqcznik nr 1 do sprawozdania. 

Kontroli nie przeprowadzono w ujqtym w rejestrze: 
- Klubie dzieciqcym ,,Mi Mundo" znajdujqcym siq w Lodzi przy ul. Slalomowej 25 

w przypadku kt6rego stwierdzono, ze pod podanym adresem klub dzieciqcy 
nie funkcjonuje. 

W poszczegblnych dzielnicach miasta kontrolq objqto nastqpujqcq liczbq ziobkt~w, klubow 
dzieciqcych i dziennych opiekun6w: 

On6lem w tym niepubliczne 

Baluty: 11 4 
G6ma: 13 6 
Polesie: 12 6 
~r6dmieicie: 7 3 
Widzew: 11 8 
Razem 52 22 

Przeprowadzone kontrole mialy za zadanie ustalenie spelniania warunk6w i jakoici 
sprawowanej opieki nad dziedmi wynikajqcych z: 



1. ustawy z dnia 04.02.201 1 r. o opiece nad dzieCmi w wieku do lat 3 m.in. w zakresie: 
a) wymog6w formalnych koniecznych do prowadzenia przedmiotowej dzialalnoici, 
tj. wpisania jednostki do odpowiedniego rejestru, zgodnoSci statutu z faktycznie 
prowadzonq dzialalnoiciq oraz ustalenia zasad organizacji jej funkcjonowania, 

b) wieku i liczby dzieci objqtych opiekq w zlobkach, klubach dzieciqcych 
oraz u dziennych opiekunow, 

b) kwalifikacji i liczby os6b kierujqcych i sprawujqcych opiekq, 
c) iywienia dzieci. 

2. rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 10.07.2014 r. w sprawie 
wymagah lokalowych i sanitarnych jakie musi spetniaC lokal, w kt6rym ma by6 
prowadzony zlobek lub klub dzieciqcy ( Dz. U. z 2014 r. poz. 925 z p6in. zm. ), kt6re 
ustala wymogi dotyczqce m.in.: 
a) posiadania potwierdzenia przez odpowiednie sluiby spelniania przez lokal wymagan 

okreilonych w przepisach o ochronie przeciwpoiarowej oraz wyposaienia w gaSnicq 
o skutecznoSci gainiczej co najmniej 21 A, 

b) zapewnienia w posiadanym lokalu odpowiedniej wielkoSci powierzchni przeznaczonej 
na zbiorowy pobyt dzieci oraz minimalnej wysokoici pomieszczen wynoszqcej 2,5 m, 

c) zapewnienia miejsca do przechowywania sprzqtu i Srodkow utrzymania czystoici, 
zabezpieczonego przed dostqpem dla dzieci, 

d) oznakowania poicieli i lezakbw, 
e) posiadania oslon na grzejnikach c.o., 
f) zapewnienia minimalnej temperatury w posiadanych pomieszczeniach wynoszqcej 

co najmniej +20°C, 
g) odpowiedniego wyposaienia lazienek polegajqcego na zastosowaniu w nich 

zmywalnych, nienasiqkliwych i nietoksycznych materialow wykoriczeniowych 
oraz zaoewnienia w nich m.in. mvdla w dozownikach i recznikow iednorazowvch. 
a takie centralnej regulacji mieszania cieplej i zimnej wody, 

h) zapewnienia stanowiska do przewiiania dzieci, 
i) posiadania szatni na odziei wierzchniq , 
j) posiadania atestow i certyfikatow dla wyposaienia i zabawek, 
k) posiadania apteczki wyposaionej w podstawowe irodki opatrunkowe oraz instrukcji 

udzielania pierwszej pomocy medycznej. 

Przeprowadzone czynnoici sprawdzajqce wykazaly, i e  w skontrolowanych niepublicznych 
ilobkach, klubach dzieciqcych oraz miejscach funkcjonowania dziennych opiekunbw 
wystqpowaiy uchybienia dotyczqce: 

a) uzyskania opinii Komendanta Miejskiego PSP dot. stanu warunkbw bezpieczeristwa 
przeciwpoiarowego zgody na przebywanie danej liczby dzieci w plac6wce 
- 2 przypadki, 

b) brak wyposaienia w podrqczny sprzqt gainiczy ustalony przez Komendq Miejskq PSP 
w Lodzi - 1 przypadek, 

c) braku potwierdzenia przeprowadzenia okresowego przeglqdu instalacji wentylacyjnej 
w budynku - 2 przypadki, 

d) braku aktualnych badah dla cel6w sanitarno-epidemiologicznych dla pracownikow 
opiekunczych - 2 przypadek, 

e) braku potwierdzenia wymaganych kwalifikacji personelu opiekuhczego - 3 przypadki, 



f )  brak odpowiedniej liczby opiekun6w w stosunku do przebywajqcych dzieci 
- 2 przypadki, 

g) wykonania przyjqtych do realizacji prac remontowych - 1 przypadek, 
h) brak aktualnej decyzji Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego 

dot. spelnienia warunk6w higienicznych i zdrowotnych z podaniem maksymalnej 
liczby dzieci - 1 przypadek 

i) brak potwierdzenia w stosunku do zatrudnionych os6b nie figurowania w bazie 
danych Reiestru Sprawc6w Przestevstw na Tle Seksualnym lub nie skazania .- 
prawomocnym za inne przestqpstwo umySlne - 11 przypadkbw, 

j) brak umieszczenia w rejestrze zlobk6w i klubow dzieciqcych znajdujqcych siq na 
stronie internetowej wlaiciwej gminy oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Spolecznej - l przypadek, 

k) brak aktualizacji dot. liczby miejsc w rejestrze Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Spolecznej - 1 przypadek, 

1) naprawa element6w ogrodzenia zewnqtrznego - 1 przypadek. 

natomiast w zlobkach znajdujqcych siq w strukturze Miejskiego Zespolu Dobk6w w Lodzi 
nie stwierdzono uchybien skutkujqcych wydaniem zalecen pokontrolnych. 

Usuniqcie wykazanych w wystqpieniach pokontrolnych nieprawidlowoSci i sformulowanych 
zalecen bqdzie weryfikowane podczas kontroli w 2019 r. 

Uwzglqdniajqc wydane zalecenia sformutowane w przesianych do jednostek 
wystqpieniach pokontrolnych, kontrole wykazaly m.in., ie: 

1) w zakresie svelniania wvmagan bezpieczenstwa vozaroweeo: 
a) dla lokali w funkcjonujqcych i nowouruchomionych niepublicznych jednostkach byly 

wydane pozytywne opinie Miejskiego Komendanta Pahstwowej Strazy Pozamej, 
( za wyjqtkiem uchybien wykazanych w trakcie kontroli ), 

b) w budynkach byly gasnice z wyznaczonq datq nastqpnej kontroli technicznej, kt6rej 
termin nie byl przekroczony( za wyjqtkiem uchybien wykazanych w trakcie kontroli), 

C) w Mieiskim Zesoole Zlobkow w Lodzi prowadzacym 30 zlobk6w vublicznych byl " . . 
w stanie zatrudnienia na stanowisku inspektora pracownik odpowiedzialny za stan 
ochrony przeciwpozarowej we wszystkich jego jednostkach organizacyjnych, 

2) w zakresie bezpieczenstwa higieniczno-sanitarnego i zywieniowego: wszystkie poddane 
kontroli plac6wki podlegaly biezqcej kontroli w tym zakresie wykonywanej przez 
sluzby Pahstwowej Inspekcji Sanitarnej ( za wyjqtkiem uchybieh wykazanych w trakcie 
kontroli), 

3) we wszystkich skontrolowanych jednostkach dla os6b kierujqcych i sprawujqcych opiekq 
nad dzieCmi bylo udokumentowanie vosiadania vrzez nich kwalifikacii okreSlonych 
w ustawie z dnia 04.02.201 1 r. o opiece nad dzieCmi w wieku do lat 3 oraz aktualnvch 
badan sanitarno-evidemiolo~icznvch (z wyjqtkiem uchybien wykazanych w trakcie 
kontroli) 

4) obecna na czas przeprowadzania kontroli iloSC personelu opiekuliczego przyvadaiacego 
na przebywaiace w iednostkach dzieci spelniala warunki okreSlone w tym zakresie w art. 
15 ustawv z dnia 04.02.2011 r. o opiece nad dzieCmi w wieku do lat 3 we wszystkich 
plac6wkach objqtych kontrolq (z wyjqtkiem okolicznoSci wykazanych w trakcie kontroli ), 

5 )  w 11 ( ok.40% jednostek niepublicznych ) przypadkach nie uzupelniono (zwiqzku 
ze zmianq ustawy o opiece nad dzieCmi w wieku do lat 3) dokumentacji kadrowej 



o informacje dot. niefigurowania w bazie danych Rejestru Sprawcow Przestqpstw na Tle 
Seksualnym 
z dostqpem ograniczonym lub braku skazania prawomocnym wyrokiem za inne 
przestqpstwo umySlne, 

6) w ilobkach, w ktbrych przebywalo ponad 20 dzieci zatrudnione byly pielqgniarki 
lub poioine-. 

Zatqcznik do sprawozdania 

Wykaz skontrolowanych przez Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych ilobkbw, klubow 
dzieciqcych i dziennych opiekunow w okresie 1.01 - 3 1.12.2017 roku. 

I Jednostki niepubliczne: 

1) Zlobek Montessori, ul. Jaracza 68 
2) Zlobek ,,E-Maluch", ul. Prqdzyliskiego 6 
3) Zlobek Prozdrowotny ,,U$miech Malucha", ul. WloScisuiska 13 
4) Zlobek ,,Motylek", ul. Tr6jskok 9 
5) Zlobek Centrum Dzieciqce Jasia i Malgosi Magdalena Dziuda, ul. Zaolziahska 54a 
6) Zlobek Centrum Dzieciqce Jasia i Malgosi Magdalena Dziuda, ul. Kasowa 2 
7) Zlobek ,,Tqczowy Swiat Dziecka", ul. Sterlinga 26 
8) Zlobek ,,Sloneczko", ul. Plugowa 40 
9) Zlobek ,,Zloty Promyk", ul. Legnicka 19121 
10) Prywatny Zlobek ,,Happy Bobo", ul. Olechowska 10a 
11) Prywatny Zlobek ,,Zaczarowany Melonik", ul. Tymienieckiego 20 
12) Zlobek ,,Akademia Maluszka", ul. Zeromskiego 11 5 
13) Zlobek ,,Kolorowe Kredki", ul. Opolczyka 13 
14) Zlobek ,,Akademia Maluszka L6di Widzew ul. Bartoka 24 lok. U 1 

2. Kluby dzieciqce: 

1) ,,Klub Kreatywnego Malucha", ul. Organizacji WiN 36 
2) ,, Bobo - Pingwinek", ul. Switezianki 12 
3) Dwujqzyczny klub dzieciqcy ,,Kids & Con, ul. Pomorska 106a 
4) Klub Malucha ,,Mistrzowie Zabawy", ul. Ogniskowa 16 lok. 4 
5) Klub Malucha ,,Zamkowa Kraina", ul. Strycharska 20 
6) Klub Malucha ,,Radosny Krasnal", ul. Ketlinga 23 
7) Klub Malucha ,,Promyczek", ul. Waclawa 46 
8) Klub Malucha przy Niepublicznym Przedszkolu Prywatnym ,,Zielone Przedszkole" 

w Lodzi, ul. Finansowa 1 
9) ,,Pozytywka", ul. Viewegera 30. 

10) Kids Club ul. Krakowska 42 



3. Dzienni opiekunowie: 

1) Fundacja Place4Baby, ul. Giewont 82a (na czas kontroli zatrudnionych 5 dziennych 
opiekunow) 

2) ul. Legnicka 
3) ul. Marynarska 

I1 Jednostki znajdujqce siq w strukturze Miejskiego Zespolu Zlobkow w Lodzi: 

1) Zlobek nr 1, ul. Sienkiewicza 9 
2) Zlobek nr 2, ul. Chrobrego 16 
3) Zlobek nr 3, ul. Warnenczyka 5/17 
4) Zlobek nr 4, ul. Inowroclawska 5a 
5) Zkobek nr 5, ul. ~wietlana 11115 
6) Zlobek nr 6 ,  ul. Elsnera 12 
7) Zlobek nr 7, ul. Szpitalna 11 
8) Zlobek nr 8, ul. Starorudzka 517 
9) Zlobek nr 10, ul. Karolewska 70176 

10) Zlobeknr 11, ul. Wierzbowa 13 
11) Zlobek nr 12, ul. Tokarzewskiego 53 
12) Zlobek nr 13, ul. Rogozinskiego 2 
13) Zlobek nr 14, ul. Pawia 20 
14) Zlobek nr 15, ul. Wapienna 29 
15) Zlobek nr 16, ul. Zachodnia 55a 
16) Zlobek nr 17, ul. Siarczana 1 1 
17) Zlobek nr 18, Al. Harcerzy Zatorowc6w 4 
18) Zlobek nr 19, ul. Tatrzanska 11 8 
19) Zlobek nr 20, ul. Wioilarska 27 
20) Zlobek nr 21, ul. Marusarzowny 9 
21) Zlobek nr 22, ul. Lelewela 11 
22) Zlobek nr 23, ul. Tatrzahska 27129 
23) Zlobek nr 24, ul. Rydzowa 7 
24) Zlobek nr 25, ul. Odynca 35 
25) Zlobek nr 26, ul. Sprinterow 11 
26) Zlobek nr 27, ul. Franciszkahska 1671171 
27) Zlobek nr 28, Al. Wyszynskiego 102 
28) Zlobek nr 29, ul. Gogola 9 
29) Zlobek nr 30, ul, tqkowa 1 
30) Zlobek nr 31, ul. Sienkiewicza 108. 




