
Wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych 
 

Wpis do Rejestru żłobków i klubów dziecięcych następuje na podstawie art. 28 

ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 2016, poz. 

157 ze zmianami). Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew dokonuje wpisu do rejestru na 

podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający 

prowadzić żłobek lub klub dziecięcy. Wniosek stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 

32/VII/2016 z dnia 16 marca 2016 r. 

Podstawa prawna 

 Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 4 lutego 2011 r.              

(Dz. U. z 2016 r. poz. 157 ze zmianami). 

 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. z 2014 r. poz. 

925 ze zmianami). 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego             

(Dz. U z 2016 r, poz. 23 ze zmianami). 

 Uchwała nr VII/67/2011 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 19 maja 2011 r.                

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów 

dziecięcych. 

 Zarządzenie nr 32/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 marca 

2016 r. 

Wymagane dokumenty 

1. Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcy, który zawiera: 

 formę organizacyjną opieki, 

 nazwę żłobku lub klubu dziecięcego, 

 nazwę lub imię i nazwisko podmiotu, który będzie prowadził żłobek lub klub 

dziecięcy, 

 siedzibę lub adres podmiotu, który będzie prowadził żłobek lub klub dziecięcy, 

 numer NIP podmiotu, który będzie prowadził żłobek lub klub dziecięcy, jeżeli 

wnioskodawcy nadano taki numer, 



 numer REGON podmiotu, który będzie prowadził żłobek lub klub dziecięcy, 

jeżeli wnioskodawcy nadano taki numer, 

 numer PESEL podmiotu, który będzie prowadził żłobek lub klub dziecięcy, 

dotyczy podmiotu będącego osobą fizyczną, 

 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, 

 liczbę miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym, 

 oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być 

prowadzony żłobek lub klub dziecięcy, 

 oświadczenie o spełnianiu wymagań lokalowych  i sanitarnych, 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, 

 oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, dotyczy 

podmiotu będącego osobą fizyczną, 

 oświadczenie o dokonaniu opłaty za wpis do rejestru żłobków, 

 zgodę na doręczenie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej w 

rozumieniu przepisów art. 39 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016 r. poz. 23 ze zmianami). 

2. Podmiot jest zobowiązany do przedstawienia do wglądu : 

 dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być 

prowadzona opieka;       

 w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający 

tożsamość,  

 dowód dokonania opłaty za wpis do rejestru (lub jego kopia), 

 przed uzyskaniem wpisu do rejestru, należy przedstawić pozytywną opinię 

komendanta miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz Powiatowego 

Państwowego Inspektora Sanitarnego potwierdzające, iż w lokalu zapewnione są 

bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci. Analizie poddana zostanie 

również dokumentacja potwierdzająca kwalifikacje osoby kierującej placówką 



oraz osób pełniących funkcje opiekunów. 

Opłata skarbowa i inne opłaty 

Wysokość opłaty za wpis określiła Rada Miasta i Gminy Pleszew Uchwałą                      

nr VII/67/2011 z dnia 19 maja 2011 r.  

Opłata wynosi 10,00 zł 

Opłaty za wpis należy dokonać przelewem na rachunek bankowy: 

78 8407 0003 0011 0011 2000 0001 w tytule należy wpisać: "Opłata za wpis do rejestru 

żłobków i klubów dziecięcych". 

Forma rozpatrzenia wniosku 

1. Burmistrz Miasta i Gminy Pleszew wydaje zaświadczenie o wpisie do rejestru 

żłobków/klubów dziecięcych stanowiące załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 32/VII/2016 

Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 marca 2016 r. zawierające następujące 

dane: 

 nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru, 

 datę i numer, pod którym dokonano wpisu, 

 formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę, 

 nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy, 

 miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego. 

2.   Decyzja administracyjna o odmowie wpisu do rejestru jest wydawana, jeżeli: 

 podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka 

lub   klubu dziecięcego; 

 wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania 

działalności gospodarczej objętej wpisem. 

3. Decyzja administracyjna o wykreśleniu z rejestru jest wydawana w przypadku: 

 złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie, 

 nieusunięcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawidłowości w zakresie 

prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego, 

 przekazania we wniosku oraz dołączonych do niego dokumentach, informacji 



niezgodnych ze stanem faktycznym. 

Termin realizacji sprawy 

Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej jest obowiązany dokonać wpisu 

przedsiębiorcy do  tego rejestru w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu 

wniosku o wpis. 

Tryb odwoławczy 

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do rejestru żłobków i klubów 

dziecięcych służy prawo wniesienie odwołania do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Kaliszu ul. Częstochowska 12, 62-800 Kalisz - w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania decyzji. 

Informacje dodatkowe 

1. Podmiot wpisany do rejestru zobowiązany jest do informowania organu prowadzącego 

rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach 

dołączonych do wniosku w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.  

2. Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłat, 

3. Żłobek lub klub dziecięcy zostanie wpisany do ogólnopolskiego rejestru żłobków           

i klubów dziecięcych prowadzonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pod 

adresem:  

https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-

klubow 

Miejsce załatwienia sprawy 

Wydział Edukacji Urzędu Miasta i Gminy Pleszew 

ul. Rynek 1 

63-300 Pleszew 

pokój: 212 

tel. (62) 74 28 339 

UWAGA 

Przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych należy 

dokonać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w Wydziale Rozwoju i Analiz 

Urzędu Miasta i Gminy Pleszew ul. Rynek 1, pokój 110, tel. (62) 74 28 341 

 

https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow
https://empatia.mpips.gov.pl/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/rejestr-zlobkow-i-klubow


Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych, informacja o zmianie 

danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych oraz wniosek  

o wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych stanowią załączniki do 

Zarządzenia nr 32/VII/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew z dnia 16 marca 

2016 r. 

 

 

 


