
................................................. 
Numer wpisu do rejestru 
(adnotacja urzędowa) 
 
       ................................................................. 
       Miejscowość  data:dd/mm/rrrr 
 
 
Nazwa i adres organu prowadzącego rejestr: 
 
 01.Nazwa organu.............................................................. 
 
 02.Miejscowość............................................................... 
 
 03.Ulica.......................................................................... 
 
 04.Numer budynku   05. Numer lokalu  06.Kod pocztowy 
 
  .............................    .............................  ..........-.................... 
 
 07.Poczta 
 
............................... 
      

WNIOSEK 
O WPIS DO REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH 

 
Na podstawie art.28 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi  w wieku do lat 3 (t.j.Dz.U.         
z 2016 r. poz.157) wnoszę o dokonanie wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych 
 
1.Forma organizacyjna opieki:   żłobek    klub dziecięcy 
 
2.Nazwa  i adres żłobka lub klubu dziecięcego: 
 
................................................................................................................................................. 
 
.................................................................................................................................................. 
 
 
3.Nazwa lub adres podmiotu, który będzie prowadził żłobek lub klub dziecięcy: 
 
............................................................................................................................. 
 
  01.Miejscowść   02.Ulica   03.Numer budynku 
 
    ....................................   ............................................ .......................... 
 
 04. Numer lokalu  05.Kod pocztowy  06.Poczta 
 
  ................................    ........-......................  .............................. 
 
5. Numer NIP podmiotu, który będzie prowadził żłobek lub klub dziecięcy: 
                         (dotyczy podmiotu , któremu ten numer nadano) 
 
............................................................ 



 
6.Numer REGON podmiotu, który będzie prowadził żłobek lub klub dziecięcy: 
                         (dotyczy podmiotu ,któremu ten numer nadano) 
 
 
........................................................................................... 
 
7.Numer PESEL podmiotu, który będzie prowadził żłobek lub klub dziecięcy: 
          (dotyczy podmiotu będącego osobą  fizyczną) 
 
 
........................................................... 
 
8.Numer lub indeks podmiotu, który będzie prowadził żłobek lub klub dziecięcy, identyfikujący ten 
podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający jego status: 
( dotyczy podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną  nieposiadającą  osobowości prawnej) 
 
Nazwa rejestru.............................................................................. 
 
Numer lub indeks.......................................................................... 
 
9.Liczba miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym:......................... 
 
10.Oświadczenia: 
 
 Niniejszym oświadczam, że posiadam tytuł prawny do lokalu położonego w: 
 
........................................................................................................................................... 
Miejscowość    ulica     Numer budynku 
 
............................................................................................................................................ 
Numer lokalu   kod pocztowy    poczta 
 
 
w którym będzie prowadzony:  żłobek   klub dziecięcy 
 
 Niniejszym oświadczam, że lokal, w którym będzie prowadzony: 
 
 żłobek   klub dziecięcy 
 
spełnia wymagania lokalowe i sanitarne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.25 
ust.3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 
 
 Niniejszym oświadczam, że nie byłam/łem karana/ny za przestępstwo popełnione umyślnie. 
 
 Niniejszym oświadczam, że dokonałam/łem opłaty za wpis do rejestru. 
 
 Niniejszym wyrażam zgodę na doręczanie pism w tej sprawie za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu przepisów art.39 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.-Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017, poz.1073) 
 
 
 

........................................................................................... 
    Data,      podpis wnioskodawcy 



 
Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j.Dz.U.2016, poz.157); 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów 
elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych 
(Dz.U.2014,poz.193) 


