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Zakładanie placówek opieki dla dzieci do lat 3 

Spis treści: 

1. Podstawy funkcjonowania form opieki nad dziećmi do 3 roku życia 
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C. Jak napisać statut 
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Wstęp 

Powstawanie pierwszych zakładów opiekuńczo-wychowawczych dla najmłodszych dzieci  

w Polsce datuje się na lat 80-90 XIX wieku. Zapoczątkowane wraz ze zmianami 

gospodarczymi  i przemianami społecznymi związanymi ze wzrostem zatrudnienia kobiet 

w różnych gałęziach przemysłu, zapewniało podstawową opiekę nad dziećmi w czasie, gdy 

mamy zajęte były pracą. Pomoc oferowana przez żłobki prowadzona początkowo przez 

instytucje filantropijne, była kierowana głównie do najuboższych grup społecznych. 

W powojennej Polsce - od lat 50 XX wieku do 2011 r. opieka nad dziećmi do lat  

3 znajdowała się w zakresie działania Ministerstwa Zdrowia i sprawowana była  

w żłobkach i oddziałach żłobkowych, które były dość powszechne i do lat 90 XX wieku nie 

było problemów z ich dostępnością w większości miast. W związku z podleganiem 

resortowi zdrowia, musiały jednak spełniać dość  rygorystyczne wymogi lokalowe – takie 

same jak inne zakłady opieki zdrowotnej. W naszym stuleciu zaczęły jednocześnie 

powstawać różnego rodzaju alternatywne formy - kluby malucha, grupy zabawowe - 

prowadzone zazwyczaj przez organizacje pozarządowe lub osoby prywatne w formie 

działalności gospodarczej . Jednak do niedawna koncentrowały się głównie na pielęgnacji  

i sprawowaniu opieki nad najmłodszymi. Dzięki staraniom podjętym przez grupy 

psychologów, pedagogów i nauczycieli to podejście  zmieniło się. Dzisiejsze placówki, 

oprócz pełnienia funkcji opiekuńczych, mają za zadanie dbać o rozwój i edukację 

adekwatną do potrzeb i wieku rozwojowego malucha. Pieczę nad wszystkimi formami 

ujętymi w tzw. Ustawie Żłobkowej Sprawuje dziś Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej.  

Zapraszając do zapoznania się z zasadami tworzenia różnych form opieki nad 

najmłodszymi dziećmi, mamy nadzieję, że dzięki złagodzeniu części wymogów  

i zróżnicowaniu form, będą tworzone również na obszarach wiejskich i pomogą wspierać 

wszechstronny rozwój maluchów, dając szansę rodzicom na powrót do aktywności 

zawodowej. 
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1. Podstawy funkcjonowania form opieki nad dziećmi do 3 roku 

życia 

Do 2011 roku opieka nad dziećmi do lat 3 mogła być 

organizowana w formie żłobków i oddziałów żłobkowych 

działających jako publiczne i niepubliczne zakłady opieki 

zdrowotnej, w oparciu o ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r.  

o zakładach opieki zdrowotnej1; sprawowana przez 

opiekunki  (prowadzące działalność gospodarczą jako osoby 

fizyczne lub sprawujące opiekę nad dzieckiem bez 

zarejestrowanej działalności) lub inne formy działalności 

gospodarczej (rejestrowane w przypadku, kiedy opieka sprawowana była nad grupą 

dzieci). Wspomniana wyżej ustawa oraz przepisy regulujące status żłobków, wymagania 

dla pomieszczeń żłobkowych czy wymagania wobec osób zatrudnionych w żłobkach niosły 

ze sobą konsekwencje w postaci konieczności spełnienia określonych wymogów. Aby 

prowadzić żłobek, trzeba było dysponować budynkiem lub lokalem spełniającym 

wymagania fachowe i sanitarne wspólne dla wszystkich zakładów opieki zdrowotnej (np. 

samodzielny budynek, wysokie normy dotyczące zasad higieny i czystości np. 

bezszczelinowe łączenia miedzy podłogą a ścianą, itp.). Kolejną ważną konsekwencją było 

traktowanie wszelkich czynności opiekuńczych nad dzieckiem zdrowym jako świadczenia 

zdrowotnego, w związku z tym opieka mogła być sprawowana  tylko przez osoby 

posiadające kwalifikacje zawodowe pielęgniarki bądź opiekunki (zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Zdrowotnej). Kolejne obowiązki były 

związane z koniecznością wpisu do rejestru ZOZ, prowadzenia dokumentacji medycznej 

czy stosowania się do przepisów dotyczących czasu pracy pracowników ZOZ.  

Obecnie zagadnienia 

związane z opieką nad dziećmi do 

lat 3 (monitorowanie procesów 

legislacyjnych, upowszechnianie 

informacji nt. opieki nad dziećmi 

do lat 3, inicjowanie i prowadzeniem badań, analiz, prowadzenie ewaluacji i pełnieniem 

systemu nadzoru nad różnymi formami opieki oraz określanie zakresu programów szkoleń 

dla poszczególnych form) należą do zadań Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 

(głównie Departamentu Polityki  Rodzinnej). 

 W chwili obecnej przepisami regulującymi funkcjonowanie opieki nad dziećmi do 

lat  3 jest ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 32 oraz 

                                                           
1
 Ustaw z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89, z pózn. zm.) 

2
 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235) z póz. zmianami 
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wymagań lokalowych  

i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych3.  

Określają one: 

 zasady organizowania i funkcjonowania opieki  nad dziećmi w wieku do lat 3;  

 warunki świadczonych usług,  

 kwalifikacje osób sprawujących opiekę,  

 zasady finansowania opieki, 

 nadzór nad warunkami i jakością sprawowanej opieki.   

Wspomniane dokumenty wprowadzają szereg zmian, które łagodząc wymogi 

lokalowe i sanitarne, ułatwiają wprowadzanie innych niż do 2011 roku form sprawowania 

opieki nad dziećmi do lat 3. W ten sposób ustawa wprowadza następujące formy 

organizacyjne opieki: żłobki, kluby dziecięce, opiekunki dzienne oraz nianie. 

Ustawa ustala również  górną granicę wieku dziecka objętego opieką na 3. rok 

życia, w roku szkolnym, w którym dziecko ukończy 3 lata lub w przypadku gdy niemożliwe 

lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym — 4 rok życia.  

W takiej sytuacji rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do przedłożenia organowi 

prowadzącemu placówkę informację o przeszkodach w podjęciu edukacji przedszkolnej.  

Ponadto podmioty prowadzące placówki, które pełnią funkcje opiekuńcze, 

wychowawcze oraz edukacyjne, zobowiązane są do: 

 wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka przez zapewnienie pielęgnacji 

 i bezpieczeństwa oraz gwarantowanie warunków zbliżonych do domowych, 

 umożliwienie zdobycia podstawowych nawyków higienicznych, przygotowujących 

ich do pobytu w przedszkolu, 

 sprawowania opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb, 

 kształtowania osobowości dziecka przez wychowanie go w najbliższym kręgu 

środowiskowym, rozszerzając stopniowo kontakt z otoczeniem, 

 współdziałania z rodziną, 

                                                           
3
 Rozporządzenie MPiPS z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących 

żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. Nr 69, poz. 367) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z 
dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być 
prowadzony żłobek lub klub dziecięcy 
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 prowadzenia zajęć dydaktycznych uwzględniających zapewnienie właściwego 

rozwoju psychomotorycznego i psychofizycznego dzieci. 

Przegląd form opieki nad dziećmi do lat 3 

Opieka nad dziećmi do lat 3, zgodnie z ustawą4 może być sprawowana w formie: 

 żłobka, 

 klubu dziecięcego, 

 opiekunki dziennej, 

 niani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4
 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235) 
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2. Żłobki i kluby dziecięce 

 

Żłobkiem lub klubem dziecięcym (zgodnie z zapisami ustawy5) jest każda jednostka 

organizacyjna wykonująca zadania zgodne z zapisami tzw. Ustawy żłobkowej. 

A. Podmioty uprawnione do prowadzenia żłobka i klubu dziecięcego. 

Żłobki i kluby dziecięce mogą być prowadzone przez: 

 gminy, 

 osoby fizyczne, 

 osoby prawne i jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej (np. 

organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa 

ekonomii społecznej). 

Gminy tworzą żłobki i kluby dziecięce w formie 

gminnych jednostek budżetowych. Wszystkie podmioty 

uprawnione do zakładania i prowadzenia ww form, ze względów organizacyjnych mogą się 

łączyć w zespoły i określać  zasady działania zespołu. Przy czym gmina może tworzyć 

zespoły żłobków i klubów dziecięcych w formie gminnej jednostki budżetowej. Zmiana 

ustawy w dniu 10 maja 2013 r. wprowadziła dodatkowo możliwość organizowania przez 

instytucje opieki nad dziećmi do lat 3 wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej  

i organizacyjnej ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi. 

B. Zakres zadań żłobka i klubu dziecięcego 

Do zadań żłobka i klubu dziecięcego należy: 

 zapewnienie dziecku opieki w przyjaznych, zbliżonych do domowych warunkach, 

 zapewnienie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez 

prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem 

indywidualnych potrzeb dziecka, 

 prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających 

rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do wieku dziecka. 

C. Jak napisać statut 

                                                           
5
 Ibid. 
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Każdy podmiot, który tworzy żłobek i klub dziecięcy jest zobowiązany  

do opracowania Statutu, który powinien zawierać: 

 nazwę i adres, pod którym funkcjonuje, 

 cele i zadania placówki wraz ze sposobem ich 

realizacji (realizacja powinna uwzględniać 

wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz 

wspomaganie rodziny w wychowywaniu dziecka,  

a jeśli placówka zakłada przyjmowanie dzieci 

niepełnosprawnych, podejmowanie celowych działań 

w określonych rodzajach niepełnosprawności), 

 warunki przyjmowania dzieci, 

 zasady ustalania opłat za pobyt i wyżywienie (w przypadku nieobecności dziecka). 

Wewnętrzne zasady organizacji żłobka i klubu dziecięcego określa regulamin 

organizacyjny nadawany przez dyrektora żłobka lub osobę kierującą klubem dziecięcym, 

oni też odpowiadają za właściwe stosowanie zapisów i realizację regulaminu. Regulamin 

organizacyjny określa: 

 godziny pracy żłobka (wymiar godzin dla 1 dziecka - do 10 godzin dziennie;  

w uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodzica wymiar ten może być 

przedłużony, wiąże się jednak z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat), 

 godziny pracy klubu dziecięcego (wymiar godzin dla 1 dziecka – do 5 godzin 

dziennie). 

Godziny pracy placówek powinny uwzględniać opinie i preferencje rodziców. 

 

D. Rejestracja 

Zgodnie z art.26 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 prowadzenie żłobka lub 

klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia  

2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej 6 i wymaga wpisu do rejestru 

żłobków i klubów dziecięcych.  

Rejestr zawiera: 

                                                           
6
  Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 i Nr 

239, poz. 1593) 
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• nazwę lub imię i  nazwisko oraz siedzibę lub adres 

podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy, 

• numer NIP i REGON podmiotu, 

• miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego 

Odnosi się to m.in. do instytucji, które: 

- zostały założone przed 4 kwietnia 2011r. - czas na dostosowanie standardów do 

warunków ustawy i dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych  

minął w kwietniu 2014 roku; 

-  istniały przed 4 kwietnia 2011r. i nie dostosowały standardów do warunków ustawy – 

dotyczy ich obowiązek zaprzestania działalności w tym zakresie po  4 kwietnia 2014 

roku; 

  - rozpoczęły działalność opiekuńczą po 3 kwietnia 2011 roku – dotyczy ich obowiązek 

wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 

Rejestr prowadzony jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miejscowości 

właściwej ze względu na lokalizację, w której funkcjonuje żłobek lub klub dziecięcy. Do 

nieprawidłowości należy prowadzenie, zarejestrowanej po dniu 3 kwietnia 2011 roku, 

działalności gospodarczej polegającej na opiece nad dziećmi do lat 3 bez stosownego 

zaświadczenia o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. 

Rejestr jest jawny i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki 

samorządowej prowadzącej rejestr. 

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokonuje wpisu do rejestru na podstawie 

pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić 

żłobek lub klub dziecięcy (art.28 ustawy). Obecnie istnieje możliwość składania 

elektronicznych wniosków o wpis do rejestru lub zmianę danych przez stronę: 

https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0 Aby dokonać wpisu 

drogą elektroniczną należy założyć konto na wskazanej stronie. 

Wpis do rejestru podlega opłacie, która stanowi dochód własny gminy. Jej 

wysokość ustalana jest w drodze uchwały prze radę gminy. Jej wysokość nie może 

jednak przewyższać kwoty  50% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie 

z aktualnymi przepisami o minimalnym wynagrodzeniu (zmiany w rejestrze oraz 

wykreślenie z rejestru jest nieodpłatne). 

Wydanie zaświadczenia o wpisie do rejestru klubów dziecięcych następuje  

w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem dokumentów. W przypadku 

https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0
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konieczności uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia doręczenia 

organowi rejestrowemu uzupełnionego wniosku. 

Wniosek i załączniki 

Podmiot starający się o wpis do rejestru, przygotowuje pisemny wniosek wraz  

z następującymi załącznikami: 

 w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej – wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status 

podmiotu, 

 oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej 

NIP, w przypadku osoby fizycznej numer PESEL, 

 oświadczenie o spełnieniu warunków lokalowych, 

 w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo 

popełnione umyślnie, 

 opinię komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, 

 opinię właściwego państwowego inspektora sanitarnego. 

Poza tym, przedstawia do wglądu: 

 dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być sprawowana 

opieka, 

 w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający 

tożsamość. 

Przed wydaniem decyzji o wpisie, wójt, burmistrz lub prezydent dokonuje wizyty  

w lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, która ma na celu 

określenie, na ile lokal umożliwia sprawowanie opieki nad dziećmi w bezpiecznych       

i higienicznych warunkach.  

Jeśli podmiot spełnia wszystkie warunki i dopełnił wymaganych formalności, otrzymuje 

wpis potwierdzony zaświadczeniem. Musi jednak pamiętać o obowiązku informowania 

organu prowadzącego o wszelkich zaistniałych zmianach7 do 14 dni od daty zaistnienia 

tych zmian. 

Podmiot może jednak spotkać się z odmową w przypadku kiedy: 

                                                           
7
 Art. 28 Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, poz. 235) 
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 nie spełnił warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka lub klubu 

przedszkolnego,  

 wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania 

działalności gospodarczej objętej wpisem. 

Zarówno odmowa, jak i wykreślenie z rejestru odbywa się na drodze decyzji 

administracyjnej.  

Wykreślenie z rejestru następuję w przypadku, kiedy: 

 podmiot złożył wniosek o wykreślenie, 

 podmiot nie usunął w wyznaczonym terminie nieprawidłowości w zakresie 

prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego, 

 podmiot przekazał we wniosku informacje niezgodne ze stanem faktycznym. 

 

E. Gdzie może być zlokalizowany żłobek i klub dziecięcy. Wymogi lokalowe, 

sanitarne i bezpieczeństwa. 

Miejsca, w których mogą być zakładane i prowadzone żłobki i kluby dziecięce, ich wymogi 

lokalowe oraz sanitarne i bezpieczeństwa regulowane są stosownymi aktami prawnymi. 8 

Żłobki i kluby dziecięce mogą być zlokalizowane w: 

• budynku funkcjonującej szkoły lub  

przedszkola, 

• budynku po zlikwidowanej szkole, przedszkolu  

lub żłobku, 

• świetlicy środowiskowej, 

• prywatnym domu lub mieszkaniu, 

• wynajętym lokalu, 

• innych odpowiednio przystosowanych 

pomieszczeniach. 

                                                           
8
 Art.  25 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013 r. poz 1457) oraz 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i 
sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy 
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Zgodnie z zapisami z Rozporządzenia9, lokal, w którym ma 

być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy powinien 

zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pobytu 

dzieci, potwierdzone pozytywną opinią komendanta 

powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej 

oraz pozytywną opinią właściwego państwowego inspektora 

sanitarnego. 

Opisywane placówki powinny znajdować się w budynku lub 

jego części spełniającej wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych 

oraz przepisach o ochronie przeciwpożarowej dla kategorii zagrożenia ludzi ZL II lub 

wymagania uzgodnione z właściwym miejscowo komendantem wojewódzkim Państwowej 

Straży Pożarnej, w trybie określonym w tych przepisach.  

Istnieje możliwość prowadzenia placówki spełniającej inne niż określone w przepisach 

techniczno-budowlanych oraz przepisach ppoż warunki, jeśli: 

 liczba dzieci objętych opieką nie przekracza 15 osób, 

 lokal znajduje się na parterze budynku, który wykonany jest z materiałów 

nierozprzestrzeniających ognia, 

 posiada co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz (dwoje drzwi lub drzwi i okno 

umożliwiające wyjście na zewnątrz), 

 został wyposażony w:  trudnozapalne wykładziny podłogowe i inne stałe elementy 

wyposażenia i wystroju wnętrz oraz gaśnicę proszkową ABC o zawartości co 

najmniej 4 kg środka gaśniczego. 

 

F. Ogólne wymogi lokalu i otoczenia 

Wymogi lokalowe, w których tworzony jest żłobek powinny posiadać co najmniej dwa 

pomieszczenia (w tym jedno przystosowane do odpoczynku dzieci); w przypadku klubu 

dziecięcego – wystarcza jedno pomieszczenie, ale należy zapewnić możliwość 

wypoczynku dla dzieci (np. wydzielony kącik).  

Ponadto w miarę możliwości: 

                                                           
9
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i 

sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. 

Do żłobków lub klubów dziecięcych utworzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia 
stosuje się przepisy dotychczasowe. 
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 powinno się zapewnić bezpośrednie wyjście na teren otwarty wyposażony  

w urządzenia do zabawy (posiadające atest), niedostępny dla osób postronnych  

i zwierząt, 

 niemowlakom powinno się zapewnić leżakowanie na tarasie lub werandzie. 

Pomieszczenia i otoczenie muszą być utrzymywane w odpowiednim stanie; w razie 

potrzeby należy na bieżąco wykonywać remonty i konserwacje. 

Lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy oraz jego wyposażenie 

muszą spełniać następujące warunki szczegółowe: 

Powierzchnia i wysokość pomieszczeń 

 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci 

wynosi co najmniej 16 m2; w przypadku liczby dzieci większej niż 5, 

powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko,  

z tym że: 

- powierzchnia przypadająca na każde kolejne 

dziecko wynosi co najmniej 2 m², jeżeli czas 

pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie, 

- powierzchnia przypadająca na każde kolejne 

dziecko wynosi co najmniej 2,5 m², jeżeli czas 

pobytu dziecka przekracza 5 godzin dziennie, 

 wysokość pomieszczeń przeznaczonych na pobyt 

dzieci wynosi co najmniej 2,5 m; 

Warunki sanitarno – higieniczne 

 w pomieszczeniach sanitarnych – podłoga i ściany muszą być wykonane  

z materiałów ułatwiających utrzymanie czystości, wykończone materiałami 

zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na działanie wilgoci oraz nietoksycznymi 

i odpornymi na działanie środków dezynfekcyjnych; do wysokości ścian  

co najmniej 2 m, 

 jest zapewniona co najmniej 1 miska ustępowa na nie więcej niż 20 dzieci i 1 

umywalka na nie więcej niż 15 dzieci, 

 umiejscowienie miski ustępowej i umywalki jest dostosowane do wzrostu dzieci, 

chyba że dzieci korzystają z tych samych urządzeń sanitarnych co osoby 

wykonujące pracę w żłobku lub klubie dziecięcym, przy czym zastosowano 

rozwiązania umożliwiające dzieciom bezpieczne korzystanie z tych urządzeń, 
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 jest zapewniony brodzik z natryskiem lub inne urządzenie do mycia ciała dziecka, 

 jest zapewnione stanowisko do przewijania dzieci, 

 w urządzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania 

ciepłej wody przy zachowaniu środków bezpieczeństwa, aby nie dopuścić  

do poparzenia osób korzystających z tychże urządzeń, zwłaszcza na końcówkach 

instalacji, 

 jest zapewniona dostateczna ilość mydła w płynie, jednorazowe ręczniki i środki 

do pielęgnacji dzieci, 

 nocniki są myte i dezynfekowane oraz przechowywane w sposób zabezpieczony 

przed dostępem dzieci, 

 miejsce do przechowywania sprzętu i środków utrzymania czystości, jest 

zabezpieczone przed dostępem dzieci, 

 pościel i leżaki są wyraźnie oznakowane, przypisane do konkretnego dziecka  

i odpowiednio przechowywane, tak aby zapobiec przenoszeniu się zakażeń. 

Mikroklimat pomieszczeń i warunki oświetleniowe 

 w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci jest zapewniona temperatura 

co najmniej 20°C,  

 na grzejnikach centralnego ogrzewania są umieszczone osłony ochraniające przed 

bezpośrednim kontaktem z elementem grzejnym, 

 w pomieszczeniach jest zapewnione oświetlenie o parametrach zgodnych  

z polską normą, 

 jest zapewniona możliwość otwierania w pomieszczeniu niewyposażonym  

w wentylację mechaniczną lub klimatyzację co najmniej 50% powierzchni okien, 

 pomieszczenia przeznaczone na pobyt dzieci są wietrzone w ciągu dnia  

co najmniej 4 razy przez co najmniej 10 minut, o ile nie są wentylowane poprzez 

instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzowane. 

Wyposażenie i bezpieczeństwo 

 meble są dostosowane do wymagań ergonomii, 

 wyposażenie posiada atesty lub certyfikaty, 
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 zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie 

CE, 

 jest zapewnione miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej, 

 apteczki w lokalu są wyposażone w podstawowe środki opatrunkowe, 

 instalacja elektryczna jest zabezpieczona przed dostępem dzieci. 

Oprócz konieczności spełnienia powyższych wymogów, należy10 zapewnić taką aranżację 

przestrzeni (zarówno w budynku, jak i ogrodzie), która będzie dla dziecka przyjazna  

i stymulująca jego rozwój.  Należy zadbać o wyposażenie uwzględniające potrzeby 

rozwojowe dzieci w różnym wieku, zaspokajające chęć eksperymentowania  

i rozbudzające ciekawość, umożliwiające różne formy interakcji między dziećmi. 

Kolorystyka  

• sale pomalowane są na jasne, stonowane kolory, 

• nie ma konieczności montowania wykładziny dywanowej wszędzie tam, gdzie bawią się 

dzieci, 

• podłoga powinna być w jednolitych barwach. 

 

Przestrzeń 

• unika się nadmiernej ilości dekoracji, 

dodatkowych, przyciągających wzrok elementów 

na ścianach, 

• unika się nadmiernej ilości bodźców słuchowych – 

muzyka lub radio są włączone tylko podczas zajęć, 

które tego wymagają lub na prośbę dzieci, 

• wszystkie dzieci codziennie powinny mieć 

możliwość bezpiecznych i stymulujących zabaw na 

powietrzu.             

 

 

                                                           
10

 Zalecenia wg. Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 (żłobek, klub dziecięcy), Red. 
M.Rościszewska-Woźniak, Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A.Komeńskiego, Warszawa 2012 
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Dostępność i powierzchnia 

• dzieci mają możliwość codziennego wychodzenia na 

powietrze na ogrodzony teren, 

• na zewnątrz dzieci mają do dyspozycji co najmniej 10 m² 

na każde dziecko. 

Wyposażenie 

• teren jest wyposażony co najmniej w wiatę lub domek dla 

dzieci oraz zamykaną piaskownicę, 

• dostępne są urządzenia i sprzęty rozwijające motorykę 

dużą (kładki, huśtawki, równoważnie), 

• zapewniony dostęp do zabaw sensorycznych – np. przy 

stoliku sensorycznym. 

Naturalne materiały 

• urządzenia wykonane przede wszystkim z materiałów naturalnych, 

• dostępne są naturalne materiały do zabaw manipulacyjnych i konstrukcyjnych, 

• zachowane jest naturalne ukształtowanie terenu, aby dzieci mogły biegać, wspinać się, 

kopać, grabić liście, podlewać rośliny. 

 

G. Żywienie 

Zgodnie z zapisem ustawy11 w żłobku i klubie dziecięcym zapewnia się dzieciom możliwość 

higienicznego spożywania posiłków. 

 W przypadku, kiedy w placówce  przygotowywane są 

posiłki należy pamiętać o konieczności wdrożenia procedury 

HACCP (takiej jak dla podmiotów produkcji lub obrotu 

żywnością).  

 W przypadku, kiedy posiłki są dostarczane 

przez rodziców lub firmę cateringową, a pracownicy 

                                                           
11

 Art. 22 oraz Art. 24, pkt. 2  Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. Nr 45, 
poz. 235) 
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placówki jedynie wydają dzieciom posiłki, wystarczy stosowanie dobrej praktyki 

higienicznej (GHP). 

 W przypadku dzieci karmionych mlekiem matki, należy zapewnić właściwe warunki 

do jego przechowywania i podawania. 

Obowiązek zapewnienia wyżywienia spoczywa jednak tylko na żłobkach. Kluby 

dziecięce, w związku ze zmniejszonym do 5. godzin czasem pobytu dziecka, nie muszą 

zapewniać wyżywienia dla podopiecznych. 

Jadłospis 

Jadłospis w żłobku/klubie dziecięcym powinien być sporządzony zgodnie z zasadami 

żywienia maluchów. Dzieci karmione mlekiem, dostają mleko, natomiast dla dzieci 

starszych ustala się jadłospis, a pożywienie podawane jest w odpowiedniej konsystencji. 

Zakład Żywieniowy Instytutu Matki i Dziecka opublikował w 2013r. poradnik 

żywieniowy dla dzieci od 1 do 3 roku życia. Poradnik ten jest pierwszym kompleksowym 

źródłem informacji dla rodziców/opiekunów, który w przystępny, a zarazem 

merytoryczny sposób podaje zasady prawidłowego żywienia małego dziecka. Poradnik 

dostępny jest na stronie:  

http://www.imid.med.pl/klient1/uploads/poradnik.pdf 

 

H. Personel 

 

 

 

Skład personelu zatrudnionego w żłobku lub klubie dziecięcym dostosowuje się do liczby 

dzieci: 

 jeden opiekun może sprawować opiekę: 

- w żłobku – nad grupą maksymalnie 8. dzieci (jeśli w grupie znajduje się dziecko do 1. 

roku życia lub niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki – maksymalnie do 5. 

dzieci) 

- w klubie dziecięcym – j.w. 

http://www.imid.med.pl/klient1/uploads/poradnik.pdf
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 dodatkowo, w żłobku, gdzie ilość dzieci przekracza 20, należy zatrudnić 

pielęgniarkę lub położną. 

Wszystkie osoby sprawujące na podstawie ustawy opiekę nad dziećmi do lat  

3 podlegają obowiązkowi badań sanitarno-epidemiologicznych, zgodnie z ustawą.12  

Ponadto muszą spełniać następujące warunki: 

 dawać rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi, 

 nie być pozbawionym, nie mieć ograniczonej/zawieszonej władzy rodzicielskiej, 

 wypełniać obowiązek alimentacyjny - w przypadku obowiązku alimentacyjnego, 

 być osobą niekaralną za przestępstwa umyślne. 

Dyrektorem żłobka może być osoba, która posiada: 

 wykształcenie wyższe i co najmniej 3 lata doświadczenia w pracy z dziećmi, 

 co najmniej wykształcenie średnie oraz 5 lat doświadczenia w pracy z dziećmi. 

Osobą kierującą klubem dziecięcym, opiekunem w żłobku i klubie dziecięcym może 

być osoba, która: 

1) posiada kwalifikacje: 

 pielęgniarki, 

 położnej, 

 opiekunki dziecięcej, 

 nauczyciela wychowania przedszkolnego, 

 nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, 

 pedagoga opiekuńczo-wychowawczego; 

2) posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz: 

 co najmniej 2 lata doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3, 

 jeśli przez okres 6. Miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako 

opiekun nie pracowała z dziećmi do lat 3, zobowiązana jest do 6. Miesięcy od 

                                                           
12

 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. Nr 
234, poz. 1570 ze zm.) 



19 
 

rozpoczęcia pracy do odbycia 80. Godzinnego szkolenia auktualniającego  

i uzupełniającego wiedzę i umiejętności, 

 przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym odbyła 280 

godzinne szkolenie (w tym co najmniej 80 godzin zajęć praktycznych 

polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna).13 

Wolontariusz 

W żłobkach i klubach dziecięcych można korzystać z pomocy wolontariusza, który 

posiada takie same kwalifikacje, jak opiekun.  Jeśli nie posiada ww kwalifikacji, przed 

podjęciem czynności zobowiązany jest do ukończenia 40. godzinnego szkolenia. 

Pracownicy  opiekujący się dziećmi w żłobku i klubie dziecięcym powinni posiadać 

nie tylko formalne kwalifikacje, ale również umiejętności, wiedzę oraz reprezentować 

wartości i postawy odpowiednie do ich roli i odpowiedzialności. To oni opiekują się 

dziećmi i stwarzają optymalne warunki do zabawy, wypoczynku i rozwoju. Od jakości 

pracy opiekuna oraz jego gotowości do rozwoju zależy jakość pracy z dziećmi.14 

Kompetencje opiekuna – wiedza 

Opiekun: 

• zna stadia rozwoju małego dziecka we wszystkich sferach rozwoju, 

• zna zasady dotyczące profilaktyki i ochrony zdrowia, zapobiegania wypadkom, 

• zna zasady zdrowego żywienia, 

• zna dynamikę procesu grupowego, rozwoju jednostki w grupie, zasad tworzenia się 

relacji społecznych  w grupach dziecięcych, 

• wie, jakie warunki sprzyjają tworzeniu się więzi i pozytywnych relacji społecznych 

małych dzieci, 

• wie, w jaki sposób powinna być zaaranżowana przestrzeń, która służy rozwojowi małego 

dziecka, 

• posiada wiedzę dotyczącą pedagogiki małego dziecka,  

• wie, jakie warunki powinny spełniać zabawki dla małych dzieci, 

                                                           
13

 Wykaz decyzji zatwierdzających programy szkoleń oraz Lista programów szkoleń dostępny na stronie: 
http://www.zlobki.mpips.gov.pl/zajmij-sie-opieka-nad-dzieckiem/lista-programow-szkolen-/ 
14

  Red. M.Rościszewska-Woźniak, Standardy jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3 (żłobek, klub 
dziecięcy), Fundacja Rozwoju Dzieci im. J.A.Komeńskiego, Warszawa 2012 
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• posiada wiedzę dotyczącą rozwoju seksualnego dziecka, 

• posiada wiedzę dotyczącą prawnych aspektów opieki nad dziećmi o raz ochrony przed 

krzywdzeniem, 

• posiada wiedzę dotyczącą medycyny ratunkowej. 

Kompetencje opiekuna – umiejętności 

Opiekun: 

• potrafi obserwować i interpretować zachowania dziecka w kontekście jego potrzeb 

rozwojowych, 

• potrafi rozpoznawać sygnały dzieci dotyczące np. potrzeb fizjologicznych, zmęczenia, 

itp., 

• potrafi komunikować się z dzieckiem, stawiać mu pytania, prowadzić rozmowę, 

stymulować rozwój językowy, 

• potrafi współpracować z innymi dorosłymi, komunikować się, dzielić zadaniami, 

• posiada umiejętność pracy z grupą,  

• potrafi organizować zajęcia wzbudzające ciekawość dzieci (plastyczne, muzyczne, 

ruchowe, kulinarne, przyrodnicze), 

• posiada umiejętność rozwiązywania problemów, 

• jest gotowy do przeprowadzania zabaw ruchowych z dziećmi; w przypadku opiekunów  

z niepełnosprawnościami narządu ruchu, osoba ta pracuje w asyście osoby pełnosprawnej, 

• potrafi dostrzegać problemy, z którymi borykają się dzieci i ocenić, czy potrzebne 

jest w danej sytuacji wsparcie specjalisty, 

• potrafi udzielić dziecku pierwszej pomocy, 

• potrafi planować i dokumentować pracę z dziećmi. 

Kompetencje opiekuna – dyspozycje 

Opiekun: 

• posiada w sobie gotowość do zmian, jest ciekawy świata,  

• jest cierpliwy, potrafi kontrolować swoje zachowania, 

• jest uważny na otoczenie i inne osoby, 
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• posiada gotowość do refleksji i krytycznego namysłu, 

• posiada gotowość do uczenia się, 

• jest akceptujący, powstrzymuje się od osądzania, oceniania, 

• ma w sobie gotowość do zabawy, 

• ma wysoką tolerancję na niedokończenie, 

• jest elastyczny, 

• szanuje odrębność drugiej osoby,  

• akceptuje doznania związane z zaspokajaniem potrzeb 

fizjologicznych dziecka, takich jak karmienie, mycie, 

przewijanie, 

• jest życzliwy, cechuje się pogodą ducha, optymizmem, 

• jest twórczy 

I. Rodzice/opiekunowie i ich rola 

Współpraca opiekunów i rodziców powinna być oparta na partnerstwie. Jej podstawą jest 

rozumienie decydującej roli rodziców i rodziny w procesie rozwoju dziecka przez 

stworzenie płaszczyzny wspólnego działania. Opiekunowie i rodzice powinni mieć 

możliwość komunikowania się i wymieniania informacjami na temat dziecka, zarówno na 

zorganizowanych spotkaniach, jak i w codziennych rozmowach. Ponadto powinni mieć 

możliwość wpływania na sposób funkcjonowania placówki, włączania się w różne działania 

poprzez dodatkowe aktywności w ramach swoich umiejętności i wolnego czasu.15 

Rodzice mogą brać czynny udział w zajęciach prowadzonych w klubach dziecięcych, pod 

warunkiem uzyskania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań do pracy z dziećmi.  

W przypadku żłobków, nie ma takiej możliwości. 

 

J. Wykaz instytucji - przydatnych podczas zakładania i prowadzenia  żłobków  

i klubów dziecięcych 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa  

Telefon do centrali: 22-661-10-00  http://www.mpips.gov.pl/ 

                                                           
15

 ibidem 

http://www.mpips.gov.pl/
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Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej   

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna  

Wydział Działalności Gospodarczej Urzędu danego Miasta 

K. Żłobki i kluby dziecięce zestawienie 

 żłobek klub dziecięcy 

Rejestracja, 

statut 

obwiązek uzyskania wpisu16, 

posiadania statutu oraz 

regulaminu organizacyjnego   

obwiązek uzyskania wpisu17 , 

posiadania statutu oraz 

regulaminu organizacyjnego   

Czas sprawowania 

opieki nad 

dzieckiem 

10 godzin dziennie/dziecko 

(w wyjątkowych przypadkach 

może być wydłużony) 

5 godzin dziennie/dziecko 

Wydłużenie czasu 

opieki nad 

dzieckiem na 

wniosek rodzica 

dopuszczalne za dodatkową 

opłatą 

nie ma możliwości 

Wymogi lokalowe  powinien posiadać co 

najmniej dwa 

pomieszczenia, w tym 

jedno przystosowane do 

odpoczynku dzieci 

 wysokość pomieszczeń, w 

których przebywają dzieci 

– co najmniej 2,5 m 

(wysokość pomieszczeń 

sanit.- higien. – co 

najmniej 2 m), 

 od 3 do 5 dzieci/16 m² 

- powierzchnia 

przypadająca na każde 

kolejne dziecko wynosi co 

najmniej 2,5 m², jeżeli 

czas pobytu dziecka 

przekracza 5 godzin 

dziennie 

 

 powinien posiadać co 

najmniej  jedno 

pomieszczenie, ale 

należy zapewnić 

możliwość wypoczynku 

dla dzieci, 

 wysokość pomieszczeń, w 

których przebywają 

dzieci – co najmniej 2,5 

m (wysokość 

pomieszczeń sanit.- 

higien. – co najmniej 2 

m), 

 od 3 do 5 dzieci/16 m² 

- powierzchnia 

przypadająca na każde 

kolejne dziecko wynosi 

co najmniej 2 m² 

Wyżywienie zapewnia wyżywienie nie ma obowiązku zapewnienia 

wyżywienia 

 

                                                           
16

 Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, tzw. „rejestr” we właściwej JST 
17

 j.w. 
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Wiek dziecka ukończony 20 tydzień życia 

 

ukończony 1 rok życia 

Liczba dzieci 

przypadających na 

opiekuna 

 maksymalnie 8 dzieci/ 1 

opiekuna 

jeśli w grupie znajduje się 

dziecko do 1. roku życia lub 

niepełnosprawne lub wymagające 

szczególnej opieki – maksymalnie 

do 5 dzieci/ 1 opiekuna 

 

 w sytuacji, kiedy ilość 

dzieci przekracza 20, 

należy zatrudnić 

pielęgniarkę lub położną 

 

 maksymalnie 8 dzieci/ 1 

opiekuna 

jeśli w grupie znajduje się 

dziecko do 1. roku życia lub 

niepełnosprawne lub wymagające 

szczególnej opieki – 

maksymalnie do 5 dzieci/ 1 

opiekuna 

 

 nie ma obowiązku 

zatrudniania pielęgniarki 

lub położnej 

 

 

Wymagania 

kwalifikacyjne 

osoby 

zatrudnionej  

w placówce 

osoba z kwalifikacjami: 

pielęgniarki, położnej, opiekunki 

dziecięcej, nauczyciela 

wychowania przedszkolnego, 

nauczyciela edukacji 

wczesnoszkolnej lub pedagoga 

opiekuńczo-wychowawczego 

 

 

 

wymagania takie, jak w 

przypadku opiekuna w żłobku 

Wymagania 

kwalifikacyjne 

osoby kierującej 

placówką 

dyrektor, który posiada: 

• wykształcenie wyższe i co 

najmniej 3 lata doświadczenia w 

pracy z dziećmi, 

• co najmniej wykształcenie 

średnie oraz 5 lat doświadczenia 

w pracy z dziećmi 

 

kierownik, spełniający takie 

same wymagania, jak w 

przypadku opiekuna  

w żłobku lub klubie dziecięcym 

Udział rodziców  

w zajęciach 

nie ma możliwości uczestniczenia 

rodziców w zajęciach 

istnieje możliwość 

uczestniczenia rodziców w 

zajęciach 
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L. Żłobek i klub dziecięcy krok po kroku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.zapewnienie odpowiednich 

warunków 

lokalowych i sanitarnych 

2. przygotowanie dokumentacji 

regulującej działalność  

(założenie działalności gospodarczej, 

wniosek o wpis do rejestru żłobków i 

klubów dz., statut placówki oraz 

regulamin organizacyjny) 

W przypadku osoby prawnej lub jednostki 

organizacyjnej nie posiadającej 

osobowości prawnej:  

- wyciąg z rejestru publicznego 

potwierdzający status podmiotu, 

- oświadczenie o numerze 

identyfikacyjnym REGON 

 i identyfikacji podatkowej NIP (jeżeli 

posiada), 

- oświadczenie o spełnianiu warunków 

lokalowych, 

- w przypadku osoby fizycznej 

oświadczenie o niekaralności za 

przestępstwo popełnione umyślnie. 

załączniki 

Uwagi i zalecenia dokonania zmian Potwierdzenie spełnienia w lokalu wymogów 

higieny i bezpieczeństwa: 

- opinia komendanta powiatowego 

Państwowej Straży Pożarnej, 

-  opinia właściwego państwowego inspektora 

sanitarnego 

Do wglądu:  

- dokument stwierdzający tytuł prawny do 

lokalu, w którym ma być prowadzona opieka, 

- dodatkowo w przypadku osoby fizycznej - 

dowód osobisty lub inny dokument 

potwierdzający tożsamość  

-  dowód dokonania opłaty bądź  jego kopia 

wizyta przedstaw. 

gminy 

3. zatrudnienie wykwalifikowanej 

kadry 

4. uzyskanie wpisu do rejestru 

żłobków i klubów dziecięcych 

5. otrzymanie zaświadczenia  

o dokonaniu wpisu do rejestru 
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3. Dzienny opiekun 

 

A. Kto i na jakich zasadach może zostać 

dziennym opiekunem 

Dziennym opiekunem może zostać osoba, która: 

 zostanie zatrudniona przez gminę, na podstawie 

umowy o świadczenie usług, po wyłonieniu jej  

w drodze otwartego konkursu ofert, 

przeprowadzonego na zasadach określonych  

w ustawie.  Wysokość wynagrodzenia oraz zasady 

jego ustalania podejmowane są w drodze uchwały 

przez radę gminy, 

 spełnia następujące warunki: 

- daje rękojmię należytego sprawowania 

opieki nad dziećmi, 

- nie jest pozbawiona, nie ma ograniczonej 

władzy rodzicielskiej, 

- wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku obowiązku alimentacyjnego, 

- jest osobą niekaralną za przestępstwa umyślne, 

- posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczna opiekę nad dzieckiem, 

 odbyła: 

- 160 godzinne szkolenie albo 

- przeszła 40 godzinne szkolenie uzupełniające, w tym w zakresie udzielaniu 

dziecku pierwszej pomocy - jeśli posiada takie same kwalifikacje, jak te 

wymagane od opiekunek w żłobkach i klubach dziecięcych,  (nie musi brać udziału 

w szkoleniu osoba, która pracowała z dziećmi do lat 3 przez okres co najmniej 12 

miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia), 

 przeszła pozytywnie weryfikację kierownika ośrodka pomocy społecznej  

w zakresie spełnienia warunków, o ile wójt, burmistrz lub prezydent zlecił taką 

weryfikację. 

Po podpisaniu umowy z gminą dane dziennego opiekuna (imię i nazwisko) zostają 

wprowadzone do jawnego wykazu, prowadzonego przez gminę i publikowanego w BIP. 

 

B. Zakres obowiązków i odpowiedzialności dziennego opiekuna 

 Do zakresu obowiązków dziennego opiekuna należy (podobnie jak  

w przypadku opieki sprawowanej w żłobkach i klubach dziecięcych): 

- zapewnienie dziecku opieki w przyjaznych, zbliżonych do domowych warunkach, 
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- zapewnienie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, przez 

prowadzenie zajęć zabawowych z elementami edukacji, z uwzględnieniem 

indywidualnych potrzeb dziecka, 

- prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, 

uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwy do wieku dziecka. 

 Dzienny opiekun przy sprawowaniu opieki nad dziećmi może korzystać z pomocy 

wolontariusza oraz współpracować z rodzicami (rodzice mogą uczestniczyć  

w sprawowaniu opieki w czasie prowadzenia zajęć). 

 Dzienny opiekun podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności 

cywilnej za szkody wyrządzone podczas sprawowania opieki (składki opłacane są 

przez wójta, burmistrza, prezydenta). 

 

C. Wiek i liczba dzieci objętych opieką 

 Opiekun dzienny może sprawować opiekę nad dziećmi w wieku od ukończenia 20 

tygodnia życia do 3 lat (w uzasadnionych przypadkach do 4). 

 Maksymalna liczba dzieci - 5, ale jeśli w grupie znajduje się dziecko do  

1. roku życia lub niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki – 

maksymalnie do 3 dzieci. 

 

D. Lokal 

Opieka nad dziećmi może być sprawowana w lokalu: 

 do którego dzienny opiekun posiada tytuł prawny, 

 został udostępniony od gminy. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 25 marca 2011 r.  

w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych 

nie określa wymagań w przypadku sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, to 

jednak należy pamiętać o zachowaniu podobnych zasad dotyczących bezpieczeństwa, 

higieny i organizacji przestrzeni przyjaznej ze względu na potrzeby rozwojowe 

maluchów, jak w przypadku innych form sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3. 
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4. Nadzór nad żłobkiem, klubem dziecięcym i dziennym 

opiekunem 

 

 Nadzór nad żłobkiem, klubem dziecięcym i dziennym opiekunem w zakresie 

warunków i jakości świadczonej opieki, pełni wójt, burmistrz lub prezydent 

właściwy ze względu na miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego albo 

miejsca sprawowania opieki dziennego opiekuna. 

 Nadzór sprawowany jest na podstawie planu nadzoru przyjętego przez gminę na 

drodze uchwały. 

 W przypadku podejrzenia o nierzetelne sprawowanie opieki, mogą zostać podjęte 

czynności weryfikujące. W imieniu wójta oddelegowane są tzw „osoby 

upoważnione”, które mają prawo wstępu do placówki, w godzinach jej pracy, mogą 

żądać wyjaśnień, mają prawo dostępu do dokumentacji. 

 W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości i nieusunięcia ich w wyznaczonym 

terminie, wójt, burmistrz lub prezydent ma prawo do wykreślenia placówki  

z rejestru żłobków, klubów dziecięcych lub rozwiązania umowy z dziennym 

opiekunem. 

 

5. Niania 

 

Niania – forma opieki indywidualnej nad dziećmi od 

20 tygodnia życia do 3 lat (w wyjątkowych 

przypadkach do lat 4), sprawowana nad dzieckiem 

przez osobę zatrudnioną w tym celu przez rodziców 

na podstawie umowy uaktywniającej, do której 

stosuje się – w zakresie nieuregulowanym  

w niniejszej ustawie - odpowiednio przepisy  

o zleceniu. 

Nianią nie może być: 

- jeden z rodziców, także w przypadku rodzica 

samotnie wychowującego dziecko, 

- osoba niepełnoletnia. 

 

 Umowa uaktywniająca zawierana pomiędzy rodzicami/opiekunami a nianią określa 

w szczególności: 

- strony umowy, 

- cel i przedmiot umowy, 

- czas i miejsce sprawowania opieki,  
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- liczbę dzieci powierzonych opiece,  

- obowiązki niani, 

- wysokość wynagrodzenia oraz sposób i termin wypłaty,  

- czas na jaki umowa została zawarta, 

- warunki i sposób dokonywania zamian a także rozwiązania umowy. 

 

 Po zgłoszeniu umowy w zakładzie ubezpieczeń społecznych (do 7. dni od dnia 

rozpoczęcia pracy) za osobę zatrudnioną przez rodziców w charakterze niani: 

-  ZUS opłaca składkę na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe  

i wypadkowe) oraz ubezpieczenie zdrowotne (od kwoty najniższego 

wynagrodzenia za pracę),  

- rodzic opłaca składki (płatnik składek): 

o od podstawy stanowiącej kwotę nadwyżki nad kwotą minimalnego 

wynagrodzenia  (w przypadku, gdy niania otrzymuje wynagrodzenie 

powyżej minimalnego wynagrodzenia za pracę),  

o jeśli niania dobrowolnie złoży wniosek o objęcie ubezpieczeniem 

chorobowym, składki również opłaca rodzic. 

 

 Aby skorzystać ze wsparcia należy spełnić trzy warunki: 

1) dokonać zgłoszenia niani do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia 

zdrowotnego, 

2) być osobą zatrudnioną - oboje rodziców dziecka (lub rodzic, w przypadku 

osoby samotnie wychowującej dziecko); formy zatrudnienia: 

- na podstawie stosunku pracy, umowy o pracę nakładczą, 

- umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń, tj. umowy 

agencyjnej, umowy – zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której 

zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, 

- prowadzenie pozarolniczej działalności, 

- a od 13 lipca 2013 r. - prowadzenie działalności rolniczej (nie dotyczy osoby 

podlegającej ubezpieczeniu społecznemu rolników jako domownik), 

3) wykazać, że dziecko nie zostało umieszczone w żłobku, klubie dziecięcym, nie 

zostało objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna oraz nie jest objęte 

wychowaniem przedszkolnym łącznie z okresem adaptacyjnym. 

 

 W przypadku rozwiązania umowy uaktywniającej lub utraty pracy przez rodzica 

dziecka, rodzice dziecka zobowiązani są do poinformowania ZUS w celu 

wyrejestrowania umowy. 
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 W przypadku utraty pracy przez rodzica, składki opłacane będą przez okres 3 

miesięcy po utracie pracy. 

 Umowę z nianią może podpisać: 

- wyłącznie jedna rodzina,  

- co najmniej dwie rodziny,  

- jedna rodzina lub kilka rodzin.  

 W przypadku gdy umowa zostanie podpisana przez kilka rodzin, a rodzic  

z jednej rodziny utraci pracę umowa będzie podlegała zmianie w ten sposób, że 

stroną umowy pozostaną wyłącznie te rodziny, w których oboje rodzice pracują.  

Informacje szczegółowe dostępne na stronie Zakładu Ubezpieczeń społecznych: 

- „Nianie w ubezpieczeniach społecznych” - poradniki dla rodziców:                                    

http://www.zus.pl/files/nianie_poradnik.pdf 

- film: “Nianie”  http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=2791&page=2&arch=0 

 

6. Finansowanie (ogólne zasady) 

 

 Wysokość opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie malucha utworzonym przez 

gminę lub u opiekuna dziennego oraz wysokość opłat za wyżywienie ustala rada 

gminy na drodze uchwały. Rodzice wnoszą opłaty na rzecz gminy. 

 Gmina może otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie 

zadań własnych z zakresu organizacji 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na 

zasadach określonych w przepisach o 

finansach publicznych (wysokość dotacji 

nie może przekroczyć 80% kosztów 

realizacji zadania). 

 Gminy mogą zlecać organizację 

opieki nad dziećmi do lat 3 innym 

podmiotom, wówczas: 

- podmiot może otrzymać dotację 

celową z budżetu gminy, 

- podmiot ustala wysokość opłat za 

pobyt dziecka w placówce. 

 

 

http://www.zus.pl/files/nianie_poradnik.pdf
http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=2791&page=2&arch=0
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7. Inne źródła finansowania 

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

„MALUCH” 

Program realizowany od 2011 roku do chwili obecnej. Organizowany jest w formie 

konkursu, ogłaszanego corocznie przez MPiPS. W poszczególnych konkursach 

występują pewne różnice co do szczegółowego zakresu i wysokości wsparcia oraz 

podmiotów, które mogą z niego korzystać. 

Program „Maluch” polega na finansowaniu wsparcia gminnych projektów dotyczących 

rozwoju i zapewnienia funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.  

Od 2014 roku, o dotacje mogą się ubiegać również niegminne, działające w oparciu  

o ustawę o piece nad dziećmi w wieku do lat 3, podmioty (osoby fizyczne, osoby 

prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej). 

 

Wsparcie w formie dotacji celowej z budżetu państwa przekazywane jest na działania na 

rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobki, 

kluby dziecięce i dziennych opiekunów poprzez: 
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1) tworzenie miejsc opieki (budowa, adaptacja, wyposażenie lokali i budynków), 

2) organizację miejsc opieki u dziennego opiekuna, 

3) zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki utworzonych od dnia wejścia w życie ustawy 

z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 

Na program  Maluch przeznaczono w 2013 roku kwotę 90 000 000 zł, a w roku 2014 - 

101 000 000 zł. Dzięki niemu powstało lub zyskało nowe oddziały wiele placówek,  

w których opiekę znalazły najmłodsze dzieci. 

 

8. Akty prawne 

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 

2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o opiece nad dziećmi  

w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2013r. poz. 1457) – dostępne na stronie: 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001457 

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r.  

w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów 

dziecięcych (Dz. U. Nr 69, poz. 367) – dostępne na stronie: 

http://www.zlobki.mpips.gov.pl/gfx/zlobki-

mpips/userfiles/_public/akty_prawne/d2011069036701.pdf 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r.  

w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym 

ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U. z 2014r. poz.925) – dostępne 

na stronie: http://dziennikustaw.gov.pl/D2014000092501.pdf  

4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r.  

w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie 

dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. Nr 69, poz. 368) – 

dostępne na stronie: http://www.zlobki.mpips.gov.pl/gfx/zlobki-

mpips/userfiles/_public/akty_prawne/d2011069036801_2.pdf 

5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 sierpnia w sprawie 

sprawozdań rzeczowo-finansowych z wykonywania zadań z zakresu opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 173, poz. 1035) - rozporządzenie wchodzi  

w życie z dniem 6 września 2011 r. – dostępne na stronie: 

http://www.zlobki.mpips.gov.pl/gfx/zlobki-

mpips/userfiles/_public/akty_prawne/rozp_sprawozdania_zlobki.pdf 

6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014 r.  

w sprawie wzorów dokumentów elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenie  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130001457
http://www.zlobki.mpips.gov.pl/gfx/zlobki-mpips/userfiles/_public/akty_prawne/d2011069036701.pdf
http://www.zlobki.mpips.gov.pl/gfx/zlobki-mpips/userfiles/_public/akty_prawne/d2011069036701.pdf
http://dziennikustaw.gov.pl/D2014000092501.pdf
http://www.zlobki.mpips.gov.pl/gfx/zlobki-mpips/userfiles/_public/akty_prawne/d2011069036801_2.pdf
http://www.zlobki.mpips.gov.pl/gfx/zlobki-mpips/userfiles/_public/akty_prawne/d2011069036801_2.pdf
http://www.zlobki.mpips.gov.pl/gfx/zlobki-mpips/userfiles/_public/akty_prawne/rozp_sprawozdania_zlobki.pdf
http://www.zlobki.mpips.gov.pl/gfx/zlobki-mpips/userfiles/_public/akty_prawne/rozp_sprawozdania_zlobki.pdf
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w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych (Dz.U. z 2014r. poz.193) – dostępne na 

stronie:http://www.zlobki.mpips.gov.pl/gfx/zlobki-

mpips/userfiles/_public/w.halka.bogdanska/m_2014/druki_elektroniczne.pdf 

 

9. Wzory wniosków i oświadczeń 

 

1. Wzór wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (RKZ-) 

2. Wzór informacji o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów 

dziecięcych (RKZ-2) 

3. Wzór wniosku o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych 

(RKZ-3) 

Wzory z pkt. 1-3 - dostępne na stronie MPiPS: 

http://www.zlobki.mpips.gov.pl/akty-prawne/ 

 

4. Złącznik (oświadczenie NIP) 

Złącznik (oświadczenie NIP) - wzór 

Załącznik nr… do wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 

 

 

     ………………………………………..……, dnia…………………………………. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Oświadczam, że posiadam: 

 

Numer identyfikacyjny REGON: ………………………………….. 

Numer identyfikacyjny NIP: ………………………………………. 

 

 

 

…………………………………………………………… 

(czytelny podpis wnioskodawcy) 

http://www.zlobki.mpips.gov.pl/gfx/zlobki-mpips/userfiles/_public/w.halka.bogdanska/m_2014/druki_elektroniczne.pdf
http://www.zlobki.mpips.gov.pl/gfx/zlobki-mpips/userfiles/_public/w.halka.bogdanska/m_2014/druki_elektroniczne.pdf
http://www.zlobki.mpips.gov.pl/akty-prawne/
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5. Załącznik (oświadczenie o niekaralności) 

Załącznik (oświadczenie o niekaralności) - wzór 

 

 

Załącznik nr… do wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 

 

…………………………………….………, dnia……………………………………… 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Ja niżej podpisana/ny oświadczam, że nie byłam/em karana/y za przestępstwo 

popełnione umyślnie. 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………….. 

(czytelny podpis wnioskodawcy) 

6. Załącznik (lokal) 

Załącznik (lokal) - wzór 

Załącznik nr… do wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 

 

…………………………………., dnia………………..…………………….. 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

 

Oświadczam, że lokal w ………….. przy ul…………………………... przeznaczony na 

prowadzenie żłobka/klubu dziecięcego* spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu 
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Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań 

lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011 r. Nr 

69, poz. 367) oraz posiadam w tym zakresie: 

- pozytywną opinię Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w ………..,     - 

pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w …………. 

 

 

 

 

……………………………………….. 

(czytelny podpis wnioskodawcy 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 

Polecane publikacje: 

1. Publikacje wydane przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego dotyczące 

standardów jakości opieki i wspierania rozwoju dzieci do lat 3: 

 Żłobki: 

http://www.frd.org.pl/repository/documents/Standardy%20jakosci_zlobek.pdf 

 Kluby dziecięce: 

http://www.frd.org.pl/repository/documents/Standardy%20jakosci_klub%20dzi

eciecy.pdf 

 Dzienni opiekunowie: 

http://www.frd.org.pl/repository/documents/Standardy%20jakosci_dzienny%20

opiekun.pdf 

2. Poradnik żywienia dziecka w wieku od 1. do 3. roku życia: 

http://www.imid.med.pl/klient1/uploads/poradnik.pdf 

 

 

 

 

http://www.frd.org.pl/repository/documents/Standardy%20jakosci_zlobek.pdf
http://www.frd.org.pl/repository/documents/Standardy%20jakosci_klub%20dzieciecy.pdf
http://www.frd.org.pl/repository/documents/Standardy%20jakosci_klub%20dzieciecy.pdf
http://www.frd.org.pl/repository/documents/Standardy%20jakosci_dzienny%20opiekun.pdf
http://www.frd.org.pl/repository/documents/Standardy%20jakosci_dzienny%20opiekun.pdf
http://www.imid.med.pl/klient1/uploads/poradnik.pdf

