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Opieka nad dziećmi do lat 3:  żłobki i kluby dziecięce 
Rejestracja wniosku wyłącznie w drodze elektronicznej, na stronie portalu Emp@tia 

 
 
 
Wymagane dokumenty: Wypełniony formularz wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych-

rejestracja wyłącznie elektroniczna za pośrednictwem portalu Emp@tia 
Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

-Decyzja komendanta powiatowego(miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej o 
spełnieniu warunków przeciwpożarowych; 

-Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego w sprawie spełnienia 
wymagań sanitarno-lokalowych; 

-Oświadczenie o uiszczeniu opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych/potwierdzenie dokonania wpłaty za wpis; 

-Zaświadczenie o niekaralności; 

Oświadczenie o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle 
Seksualnym; 

-Oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych; 
-Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony 
żłobek lub klub dziecięcy; 

  
 
 
Odpowiedzialny Referat: Urząd Miejski w Mosinie,  

Referat Oświaty i Sportu  
ul. Konopnickiej 31 (budynek OSIR przy stadionie) 
I piętro, pok.12 
tel. 618109581, 618109582 

 
 
Opłaty: Opłata za wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych w wys.25% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę-zgodnie z Uchwałą Nr  X/59/11 Rady Miejskiej w Mosinie     z 
dnia 15 kwietnia 2011 r.-wpis w ciągu 7 dni o ile zostaną spełnione wszystkie 
wymagania dot .prowadzenia wymienionej działalności. 

 
 
Termin i sposób załatwienia: Aby założyć żłobek należy podjąć działalność gospodarczą (w przedmiocie 

działalności określić kod PKD 88.91.Z- opieka dzienna nad dziećmi).Rejestracja 
wniosku wyłącznie w drodze elektronicznej. 
Po spełnieniu przez podmiot wnioskujący wszystkich wymogów zgodnie z ustawą  
Burmistrz Gminy Mosina dokonuje wpisu do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych 
oraz wydaje zaświadczenie o dokonaniu wpisu. Od tego momentu placówka podlega 
nadzorowi Burmistrza Gminy Mosina. 
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Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech  

 (Dz.U.2020 r, poz.326 tj.); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r.             w 
sprawie zakresu programu szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, 
wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz.U.2020,poz.1205 tj.); 

 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 (Dz.U.2019, poz.72 tj.); 

 Uchwała Nr X/59/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 kwietnia 2011 r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 
(Dz.Urz.Woj. Wlkp. Nr 153, poz.2486). 

 

 
Tryb odwoławczy: Burmistrz Gminy Mosina może odmówić wpisu do rejestru żłobków i klubów 

dziecięcych, jeśli podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia              i 
prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego lub w przypadku gdy wydano prawomocne 
orzeczenie zakazujące podmiotowi wykonywania działalności gospodarczej objętej 
wpisem. 
Od decyzji odmownej dokonania wpisu podmiot ma prawo odwołać się za 
pośrednictwem Burmistrza Gminy Mosina do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji. 

 
 
Inne informacje: Od 1 stycznia 2018 roku weszły w życie nowe zapisy w rozporządzeniu dot. warunków 

lokalowych i sanitarnych oraz w ustawie  o opiece nad dziećmi do lat 3. 

 Usunięty został wymóg konieczności zwiększania na każde kolejne dziecko powierzchni do co 
najmniej dwóch pomieszczeń przeznaczonych na pobyt dzieci. W rozporządzeniu dot. 
warunków lokalowych i sanitarnych również weszły zmiany odnośnie wielkości samych 
pomieszczeń i liczby dzieci. Pozostałe ważne informacje dot. opieki nad dziećmi do lat 3: 

W żłobku opiekun może sprawować opiekę nad maksymalnie ośmiorgiem dzieci,                    a 
w przypadku gdy w grupie  jest dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej 
opieki lub dziecko, które nie ukończyło pierwszego roku życia: opiekę nad maksymalnie 
pięciorgiem dzieci. 

W klubie dziecięcym opiekun może sprawować opiekę maksymalnie nad ośmiorgiem dzieci,        
a w przypadku, gdy w grupie jest dziecko niepełnosprawne, dziecko wymagające szczególnej 
opieki lub dziecko, które nie ukończyło 1 roku życia; opiekę maksymalnie nad pięciorgiem dzieci. 

W żłobku, do którego uczęszcza więcej niż 20 dzieci, zatrudnia się przynajmniej jedną 
pielęgniarkę lub położną. 

Spełnienie wymagań przeciwpożarowych potwierdza się decyzją komendanta Państwowej 
Straży Pożarnej. 

Spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych:  

1.w przypadku żłobków decyzją właściwego państwowego inspektora sanitarnego, określającą 
w szczególności maksymalną liczbę miejsc w żłobku,  

2.w przypadku klubów dziecięcych: pozytywną opinią Burmistrza, określającą w szczególności 
maksymalną liczbę miejsc w klubie dziecięcym. 

Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy zobowiązany jest wniesienia opłaty za wpis do 
Rejestru oraz zgłoszenie podanej placówki do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych.  

Wykaz żłobków i klubów dziecięcych jest jawny  i podlega publikacji w Biuletynie Informacji 
Publicznej Gminy Mosina oraz za pośrednictwem systemu teleinformatycznego: w Rejestrze 
żłobków  i klubów dziecięcych  (www.rejestrzlobkow.mpips.gov.pl).  

W przypadku nienależytego spełniania przez  stronę warunków  określonych ustawą, bądź 
przekazywanie nieprawidłowych danych lub likwidacji placówki, podmiot ma obowiązek 
powiadomić o tym fakcie Burmistrza Gminy Mosina z uwagi na obowiązek wykreślenia żłobka 
lub klubu dziecięcego  z Rejestru.  
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