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Opieka nad dziećmi do lat 3: Dzienny opiekun 
Rejestracja wniosku wyłącznie w drodze elektronicznej, na stronie portalu Emp@tia 

 
 
 
 
 
Wymagane dokumenty: Wypełniony formularz wniosku o wpis do wykazu dziennych opiekunów-rejestracja 

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

-zaświadczenie o niekaralności; 

-oświadczenie o nie figurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle 
Seksualnym; 

-Tytuł prawny do lokalu, w którym sprawowana będzie opieka nad powierzonymi 
dziećmi; 
-Oświadczenie podmiotu lub opiekuna dziennego o spełnianiu przez opiekuna 
wszelkich warunków, w tym posiadania niezbędnych kwalifikacji wymaganych ustawą 
do sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3  (zgodnie z art. 39 przywołanej ustawy). 

 
 
 
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: brak 
 
 
Termin i sposób załatwienia: wpis do Wykazu dziennego opiekuna: w ciągu 7 dni- po spełnieniu określonych 

warunków  
 
 
 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech  

 (Dz. U. z 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, po.1205 tj.). 

 

 
Tryb odwoławczy:  Brak trybu odwoławczego. 

http://www.mosina.pl/
mailto:boi@mosina.pl
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Inne informacje: Informacji na temat procedury związanej z prowadzeniem Wykazu dziennych 

opiekunów udziela Referat Oświaty i Sportu Urzędu Miejskiego w Mosinie. 

Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna zobowiązany jest do zawarcia umowy 
ubezpieczenia dziennego opiekuna od odpowiedzialności cywilnej oraz opłacania       i 
finansowania składki na to ubezpieczenie. Ponadto podmiot zatrudniający ma 
obowiązek zgłoszenia dziennych opiekunów do Wykazu dziennych opiekunów, 
prowadzonego przez Burmistrza Gminy Mosina, w terminie 14 dni od daty 
zawarcia umowy z opiekunem dziennym.  
Dzienny opiekun może objąć dziecko opieką najwcześniej w dniu wpisu tego 
dziennego opiekuna do wykazu. 
Dzienny opiekun może sprawować  opiekę maksymalnie nad pięciorgiem dzieci a      w 
przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko, które nie ukończyło 1 roku życia, 
dziecko jest niepełnosprawne lub  wymaga szczególnej opieki: opiekę maksymalnie 
nad trojgiem dzieci. 

Dzienny opiekun może, za zgodą wszystkich rodziców, sprawować opiekę nad 
maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko, 
które nie ukończyło 1 roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki: 
opiekę  maksymalnie nad pięciorgiem dzieci- o ile co najmniej 1 z rodziców będzie 
sprawowało opiekę nad dziećmi razem z dziennym opiekunem. 

Dzienny opiekun może korzystać z pomocy wolontariuszy przy sprawowaniu opieki 
nad dziećmi. 

Wszelkie zmiany danych podmiot prowadzący winien zgłosić do Burmistrza  w 
terminie 14 dni od zaistnienia zmian.    

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

W przypadku wygaśnięcia umowy z dziennym opiekunem, bądź nienależytego 
spełniania przez obie strony warunków  określonych ustawą lub przekazywanie 
nieprawidłowych danych,  podmiot ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Burmistrza 
Gminy Mosina z uwagi na obowiązek wykreślenia opiekuna  z wykazu. 

 
 

http://www.rejestrzlobkow.mpips.gov.pl/

