
Informacja w sprawie możliwości otwarcia instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3

W  dniu  29  kwietnia  2020  r.  Minister  Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  wydał
rozporządzenie  zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  czasowego  ograniczenia
funkcjonowania form opieki  nad dziećmi  w wieku do lat  3 w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19  (Dz.  U.  poz.  779).  Zgodnie  z  §  2a
rozporządzenia od dnia 6 maja 2020 r. podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy oraz
podmiot zatrudniający dziennego opiekuna, mogą czasowo ograniczyć funkcjonowanie tych
form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektora
Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw rodziny udostępnione na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny.

W związku z tym, że na terenie miasta Ząbki funkcjonują tylko niepubliczne żłobki, kluby
dziecięce oraz podmioty zatrudniające dziennych opiekunów, decyzję o uruchomieniu swoich
placówek  podejmują  indywidualnie  organy  prowadzące  (osoby  prawne  i  fizyczne),
we współpracy z pracownikami powiatowych służb sanitarnych oraz biorąc pod uwagę przede
wszystkim  zasady  bezpieczeństwa  i  stosując  wytyczne  Ministra  Zdrowia  i  Głównego
Inspektora Sanitarnego:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wytyczne-dla-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3

Ważne: Otwarte  mogą  być  tylko  te  instytucje,  w  których  zapewniono  realizację
wytycznych.  Kluczowa  jest  współpraca  podmiotu  prowadzącego  instytucję  opieki
z  inspekcją  sanitarną.  Decyzja  o  uruchomieniu  oraz  o  zastosowanych  środkach
bezpieczeństwa jak również o podziale  dzieci  na grupy oraz ich liczebności  powinna
zostać  skonsultowana  oraz  wynikać  z  uzgodnień  z  powiatową  stacją  sanitarno-
epidemiologiczną. 

W  dniu  30  kwietnia  2020  r.  Główny  Inspektor  Sanitarny  opublikował  wytyczne
przeciwepidemiczne  dla  przedszkoli,  oddziałów  przedszkolnych  w  szkole  podstawowej  i
innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:

https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2018/04/Wytyczne-dla-przedszkoli-oddzia
%c5%82%c3%b3w-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-
przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dzie%c4%87mi-w-wieku-do-lat-3.pdf

Ponadto, w związku z licznymi pytaniami zadawanymi zarówno przez podmioty prowadzące
instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, jak również przez rodziców, dotyczących
obowiązku  ponoszenia  opłaty  w czasie  zamknięcia  żłobka,  klubu dziecięcego  lub  punktu
opieki  świadczonej  przez  dziennego  opiekuna,  w  piśmie  z  dnia  17  kwietnia  2020  r.
skierowanym  do  Ministra  Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej,  Prezes  Urzędu  Ochrony
Konkurencji i Konsumentów wskazał, że w obecnej, wyjątkowej sytuacji każdy przypadek
należy  oceniać  odrębnie  –  strony  umowy  muszą  się  zastanowić  i  porozumieć,  jak  będą
rozliczać  koszt  czesnego,  by  sprawiedliwie  rozłożyć  konsekwencje  tej  nieprzewidzianej
sytuacji  na  obie  strony.  W ocenie  UOKIK dopuszczalność  pobierania  czesnego  w pełnej
wysokości  za  czas,  kiedy  dzieci  w  ogóle  nie  przebywają  w  placówce,  jest  wątpliwa
– na przykład  opłaty za  wyżywienie,  czy zajęcia  dodatkowe nie  powinny być  pobierane.
Należy  pamiętać,  że  co  do  zasady  konsument  powinien  ponosić  opłaty  wyłącznie
w  wysokości  odpowiadającej  uzasadnionym  kosztom ponoszonym  przez  placówkę,  które
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są  niezbędne  do  zapewnienia  ciągłości  jej  funkcjonowania.  Z  jednej  strony  właściciele
żłobków powinni mieć na uwadze, że de facto opiekę nad dziećmi w tym czasie sprawują
rodzice,  z  drugiej  zaś  rodzice  powinni  uwzględnić,  że  żłobek  musi  być  bez  przerwy
utrzymywany, żeby po okresie epidemii dzieci mogły do niego wrócić. 
Wytyczne te zostały również udostępnione na stronie internetowej UOKIK pod adresem:

https://www.uokik.gov.pl/faq_koronawirus_uslugi_edukacyjne.php?pytanie=3904#faq3904


	Informacja w sprawie możliwości otwarcia instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

