
 

 

KARTA USŁUG 
URZĄD GMINY KOMORNIKI 

ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, tel.: 61 8107 751, fax.: 61 8107 985 
e-mail.: sekretariat@komorniki.pl www.komorniki.pl 

PEKAO SA O. Poznań 39 1240 1747 1111 0000 1848 8975 

WPIS DO REJESTRU ŻŁOBKÓW i KLUBÓW DZIECIĘCYCH 
 

Wydział: 
 
Wydział Organizacyjny 

Osoba 
odpowiedzialna: Adriana Wiśniewska, pok.115, tel. 61 8100 675, e-mail a.wisniewska@komorniki.pl 

Wymagane 
dokumenty: 

 
1. Wniosek o dokonanie wpisu do rejestru. 
2. W przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej – wyciąg z właściwego rejestru publicznego 
potwierdzającego status  

3. Oświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) i numeru 
REGON, o ile wnioskodawcy ten numer nadano. 

4. Oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych. 
5. W przypadku os. fizycznej – oświadczenie o niekaralności za przestępstwo 

popełnione umyślnie. 
6. Dowód dokonania opłaty lub kopia dowodu dokonania opłaty. 

 
Dokumenty – do wglądu 

1. Tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka. 
2. W przypadku osoby fizycznej - dowód osobisty lub inny dokument 

potwierdzający tożsamość. 
3. Pozytywna opinia Komendanta Powiatowego (miejskiego) Państwowej 

Straży Pożarnej. 
4. Pozytywna opinia Państwowego Inspektora Sanitarnego. 
5. Dokumenty poświadczające spełnienie ustawowych wymagań co do 

kwalifikacji dyrektora żłobka, kierownika klubu dziecięcego, personelu 
zatrudnionego w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariuszy 

 
Opłaty: Wpis podlega opłacie w wysokości 300,00 zł.  

Termin odpowiedzi: 

 
Nie dłużej niż 30 dni od daty wpływu wniosku. 
Sprawa kończy się wydaniem przez Wójta Gminy Komorniki: 
1. Zaświadczenia o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru, lub 
2. Decyzji administracyjnej o odmowie wpisu do rejestru.  

 

Tryb odwoławczy: Od decyzji o odmowie wpisu do rejestru stronie służy prawo odwołania do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia otrzymania 
decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Komorniki. 



Podstawa prawna: 

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

U. z 2011r. Nr 45 poz. 235 z późn. zm.). 
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. 

w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie 
dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. 2011 Nr 69, 
poz. 368). 

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. 
w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów 
dziecięcych.(Dz.U.2011, Nr 69, poz.367) 

4. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 
z późniejszymi zmianami). 

5. Uchwała Rady Gminy Komorniki nr VIII/62/2011 z dnia 27 kwietnia 2011 r. 
w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych. 

 

Uwagi: 

Przed wydaniem zaświadczenia o wpisie do rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych lokal, w którym sprawowana ma być opieka jest poddawany 
wizytacji przez osoby upoważnione przez Wójta w celu ustalenia czy 
zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki nad 
dziećmi oraz czy osoby sprawujące opiekę nad dziećmi posiadają aktualne 
badania sanitarno-epidemiologiczne.  

 
 

 


