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Opieka nad dziećmi do lat 3:  żłobki i kluby dziecięce 
 
 
 
 
 
Wymagane dokumenty: Wypełniony formularz wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty: 

-Potwierdzenie dokonania wpłaty za wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych; 

-Dokument potwierdzający tożsamość- oryginał do wglądu oraz kserokopię 
dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

-Nr PESEL-w przypadku osoby fizycznej. 
-Numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, 
potwierdzający status podmiotu-w przypadku osoby prawnej lub jednostki 
organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej; 
-Numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano; 
-Oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych; 
-Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie- w przypadku 
osoby fizycznej; 
-Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być 
prowadzony żłobek lub klub dziecięcy; 

  
 
 
Odpowiedzialny Referat: Urząd Miejski w Mosinie,  

Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu  
ul. Dworcowa 3 
I piętro, pok.3, pok.4 
tel. 618109580, 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. 

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

działalności określić kod PKD 88.91.Z- opieka dzienna nad dziećmi). 
Przed dokonaniem wpisu do rejestru, po analizie i weryfikacji wniosku Burmistrz 
Gminy Mosina jako organ rejestrujący przeprowadza wizytację i kontrolę lokalu,        
w którym ma być sprawowana opieka nad dziećmi do lat 3. 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  

 (j.t. Dz.U.2016 r, poz.157); 

 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.2011, nr 69, poz.368); 

 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.2014, poz.925); 

 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: Informacji na temat procedury związanej z prowadzeniem Rejestru żłobków i klubów 

dziecięcych w Gminie Mosina udziela Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu 
Urzędu Miejskiego w Mosinie. 

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.  

 
 

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

