
       Szczecin, dnia 14 lipca 2022 r. 

 

 
 
 

 
 

Nasz znak: WSS-VI.1431.2.2022.JC 
Dotyczy: Udostępnienie informacji publicznej 

 
 

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia  

27 czerwca 2022 r. informuję, iż w Punkcie Opieki Dziennej zlokalizowanym przy 
ulicy Podhalańskiej 8c w Szczecinie w okresie od września 2021 r. do lipca 2022 r. 

zostały przeprowadzone dwie kontrole.  
 

Podczas kontroli przeprowadzonej w dniu 16 grudnia 2021 r. organ 

prowadzący punkt opieki dziennej nie przedstawił: 
1. Aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych jednej z opiekunek. 

2. Dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe jednej  

z opiekunek. 

3. Oświadczeń, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 

4. Zaświadczeń o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle 

Seksualnym z dostępem ograniczonym. 

Dodatkowo ustalono, iż: 
5. W dwóch pomieszczeniach przy ul. Podhalańskiej 8c obecnych było  

6 opiekunek i 16 dzieci. 

6. Opiekę nad dziećmi sprawowały trzy osoby niewpisane do wykazu 

dziennych opiekunów prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin.  

 

Organ prowadzący punkt opieki usunął wszystkie nieprawidłowości wykazane 
podczas ww. kontroli w wyznaczonym terminie.  
 

Podczas kontroli doraźnej przeprowadzonej w dniach 16-17 maja 2022 r. 
ustalono, iż: 

1. W dniu 16 maja 2022 r. w pierwszej sali przebywało 15 dzieci pod opieką 
dwóch opiekunów. 

2. Dzieci z drugiej sali w momencie kontroli przebywały na spacerze.  

3. W wyniku wywiadu przeprowadzonego z kierownikiem placówki ustalono,  
iż w drugiej grupie obecnych było 10 dzieci przebywających pod opieką 

dwóch opiekunów.  
4. Z wywiadu przeprowadzonego z osobą kierującą punktem wynikało,  

że żaden z rodziców nie przebywa w placówce w celu pomocy przy 

sprawowaniu opieki nad dziećmi. 



 

5. Żadna z opiekunek sprawujących opiekę nad dziećmi w dniu  
16 maja 2022 r. nie była wpisana do wykazu dziennych opiekunów 

prowadzonego przez Prezydenta Miasta Szczecin. 
6. Przedmiot kontroli obejmował również wyżywienie dzieci. W wyniku 

wywiadu przeprowadzonego z opiekunkami oraz kierownikiem placówki 

ustalono, iż od dnia 16 maja 2022 r. na prośbę rodziców została zmieniona 
firma cateringowa. 

7. W dniu 17 maja 2022 r. podczas porannej kontroli w pierwszej sali 
przebywało 15 dzieci pod opieką dwóch opiekunek. W drugiej sali 
obecnych było 11 dzieci pod opieką dwóch opiekunek. 

8. Żadna osoba sprawująca opiekę nad dziećmi w dniu 17 maja 2022 r. nie 
była wpisana do wykazu dziennych opiekunów prowadzonego przez 

Prezydenta Miasta Szczecin.  
 

Mając na uwadze powyższe organ prowadzący naruszył zapisy wynikające  

z ustawy w zakresie: 
a) liczby dzieci pozostających pod opieką jednego opiekuna, 

b) liczby opiekunów sprawujących opiekę w jednym pomieszczeniu.  
 

O zaistniałych nieprawidłowościach został poinformowany Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Szczecinie, Komendant Komisariatu Policji Szczecin-
Niebuszewo oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. 

 
Kontrola ww. punktu opieki prowadzonej przez upoważnionych 

pracowników Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin nie została 
zakończona i jest w trakcie procedowania.  
 

 


