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Państwo

 Prezydenci Miast,
 Burmistrzowie, Wójtowie

Szanowni Państwo,

ustalenia Najwyższej Izby Kontroli z 13 stycznia 2020 r. podczas kontroli - Nadzór 

nad bezpieczeństwem obiektów małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej1, wskazują, iż 

funkcjonujący system nadzoru nad budową oraz utrzymaniem obiektów małej 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, nie zapewnia w pełni bezpiecznego ich 

użytkowania.

 W odniesieniu do burmistrzów, wójtów i kierowników gminnych jednostek 

zarządzających obiektami małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej Najwyższa Izba 

Kontroli wnioskowała o zapewnienie rzetelnego i skutecznego nadzoru nad urządzaniem, 

stanem technicznym, higieniczno-sanitarnym i bezpieczeństwem korzystania z obiektów 

małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej. Jak podkreślono na bezpieczeństwo obiektów 

małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wpływa wiele elementów. Należą do nich 

m.in. odpowiedni projekt, wyposażenie spełniające standardy bezpieczeństwa, 

przeprowadzenie rzetelnego odbioru obiektów przed ich oddaniem do użytkowania oraz 

utrzymanie w należytym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym. 

Ostatnie, uwzględniając aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju, nabiera 

szczególnego znaczenia. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa jest 

szczególnie istotne w przypadku dzieci. Pomimo pory jesiennej dzieci w dalszym ciągu 

chętnie korzystają z wypoczynku na świeżym powietrzu, w tym z obiektów małej 

infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

Nie ulega wątpliwości, że place zabaw i inne miejsca rekreacji, do których 

powróciły dzieci, po czasie izolacji2, powinny być miejscami bezpiecznymi. Obecnie ich 

1 Nr ewid.175/2019/P/19/101/LSZ, https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/19/101/
2 w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, w związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym wirusem SARS-CoV-2 do 29 maja 2020 
r. wyłączone z użytku zostały ogrody zoologiczne, place zabaw oraz ogrody jordanowskie, w tej części, gdzie zlokalizowany jest plac zabaw 
lub urządzenia przeznaczone do zabawy dzieci. 

Warszawa, 29 września 2020 r.



kontrola nie może się ograniczyć jedynie do sprawdzenia sprawności wyposażenia3, ale 

przede wszystkim zapewnienia na nich właściwego stanu sanitarno-higienicznego4. 

Działania te powinny służyć zwiększeniu bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników 

jak też opiekunów dzieci poprzez minimalizowanie ryzyka zakażenia koronawirusem 

SARS-CoV-2.

Dnia 16 czerwca 2020 r. Główny Inspektorat Sanitarny wskazał wytyczne 

przeciwepidemiczne dla funkcjonowania placów zabaw, zlokalizowanych na otwartym 

powietrzu, w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce5. Obok zakresu obowiązków, z jakich 

muszą się wywiązać właściciele lub zarządcy placów zabaw, znalazły się także zalecenia 

Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia6.

Mając na uwadze powyższe, działając na podstawie ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. 

o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2020 r. poz.141), zwracam się z prośbą o podjęcie 

wszelkich działań, by dzieci mogły odpoczywać i bawić się na w pełni bezpiecznych, 

dyspozycyjnych obiektach małej infrastruktury (tj.: placach zabaw, siłowniach plenerowych, 

skateparkach, workout parkach, parkach linowych itp.). W szczególności uprzejmie proszę 

o monitorowanie zaleceń władz polskich oraz odpowiednich służb i wdrażania ich z należytą 

starannością.

Prawo do wypoczynku i czasu wolnego to jedno z podstawowych praw człowieka bez 

względu na jego wiek. Dlatego należy podjąć wszelkie działania służące dbaniu 

o bezpieczeństwo obywateli, w tym dzieci i młodzieży podczas realizacji tego prawa.

Z poważaniem

Dyrektor Zespołu Spraw Społecznych

Katarzyna Skrętowska-Szyszko

3 obowiązek gmin w tym zakresie obejmuje przestrzeganie przepisów zawartych w ustawie z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 
2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) oraz przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynkii ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065)
4 Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 
r. poz. 1239, z późn. zm.).
5https://gis.gov.pl/bez-kategorii/wytyczne-przeciwepidemiczne-dla-funkcjonowania-placow-zabaw-zlokalizowanych-na-otwartym-
powietrzu-w-trakcie-epidemii-sars-cov-2-w-polsce/#_ftn2
6 dostępnych na stronach  gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/

https://gis.gov.pl/bez-kategorii/wytyczne-przeciwepidemiczne-dla-funkcjonowania-placow-zabaw-zlokalizowanych-na-otwartym-powietrzu-w-trakcie-epidemii-sars-cov-2-w-polsce/#_ftn2
https://gis.gov.pl/bez-kategorii/wytyczne-przeciwepidemiczne-dla-funkcjonowania-placow-zabaw-zlokalizowanych-na-otwartym-powietrzu-w-trakcie-epidemii-sars-cov-2-w-polsce/#_ftn2
http://gis.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/koronawirus/
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