
Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.) 

 

Od 1 stycznia 2018 r. podmioty, które chcą zarejestrować, wykreślić żłobek lub klub dziecięcy 
oraz zmienić dane w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych dokonują tego tylko za 
pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/ 

Z wnioskiem o wpis należy przedłożyć:  

Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej do 
wniosku elektronicznego dostępnego na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia należy 
dołączyć: 

1. oryginał decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie 
oraz decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Opocznie                   
w przypadku żłobka, a w przypadku klubu dziecięcego decyzję Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz opinię Burmistrza Opoczna                         
o spełnieniu warunków lokalowych w postaci elektronicznej lub ich uwierzytelnione 
kopie za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu 
potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, 

2. oświadczenie dotyczące dokonania opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych. 

Dla osób fizycznych do wniosku elektronicznego dostępnego na Portalu Informacyjno 
Usługowym Emp@tia należy dołączyć: 

1. oryginał decyzji Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie 
oraz decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie                     
w przypadku żłobka, a w przypadku klubu dziecięcego decyzję Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie oraz opinię Burmistrza Opoczna 
o spełnieniu warunków lokalowych w postaci elektronicznej lub ich uwierzytelnione 
kopie za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu 
potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP, 

2. zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, 
3. oświadczenie dotyczące dokonania opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów    

dziecięcych. 
 
Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia wymaga od podmiotu założenia konta na PIU 
Emp@tia. Założenie konta na PIU Emp@tia wymaga posiadania podpisu 
elektronicznego lub profilu zaufanego (informacje jak założyć profil zaufany można 
znaleźć pod adresem: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany). 

Podmiot nie przedkłada dokumentów do wglądu 

Dokumenty składane są za pomocą portalu PIU Emp@tia. 
https://empatia.mpips.gov.pl/ 

 

https://empatia.mpips.gov.pl/
https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany
https://empatia.mpips.gov.pl/


Wymagane opłaty 

Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza 
Opoczna wynosi 100 zł.  
 
Można jej dokonywać na: 
 
Rachunek bankowy:  
 
Urząd Miejski w Opocznie  
ul. Staromiejska 6, 
26-300 Opoczno 
60 8973 0003 0020 0377 6474 0001 

 
oraz w kasie Urzędu Miejskiego ul. Staromiejska 6 w Opocznie 
w godzinach pracy kasy: 

Poniedziałek  8:00 – 14:30 
Wtorek 8:00 – 15:00 
Środa 8:00 – 14:30 
Czwartek 8:00 – 14:30 
Piątek 8:00 – 13:30 

z przerwą w godz. 9.00- 10.00. 

Termin załatwienia sprawy 

Organ dokonuje wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w ciągu 30 dni od daty 
złożenia wniosku (w przypadku uzupełniania wniosku powyższy termin liczony jest od dnia 
doręczenia organowi uzupełnionego wniosku). 

Tryb odwoławczy 

W przypadku wydania decyzji administracyjnej o odmowie dokonania wpisu do rejestru 
żłobków i klubów dziecięcych stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Słowackiego 19, 97-300 Piotrków 
Trybunalski) za pośrednictwem Burmistrza Opoczna w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

Informacje dodatkowe 

Prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do 
ewidencji działalności gospodarczej. Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej od dnia       
1 lipca 2011 r. można dokonać na stronie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji               
o Działalności Gospodarczej (www.firma.gov.pl). Szczegółowych informacji dotyczących 
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej udzielają pracownicy Zespołu do  Spraw 
Społecznych i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Opocznie z siedzibą w Miejskim Domu 
Kultury w Opocznie ul. Biernackiego 4 pokój 23. tel. 44 736 31 38).  
 



Ponadto prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego wymaga wpisu do rejestru żłobków                 
i klubów dziecięcych.  

Podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy wprowadzają do rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych dane dotyczące prowadzonej działalności za pośrednictwem systemu 
teleinformatycznego.  
 
Burmistrz Opoczna wydaje zaświadczenie o wpisie podmiotu do rejestru żłobków i klubów 
dziecięcych.  
 
Burmistrz Opoczna odmawia wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych w drodze 
decyzji administracyjnej w przypadku, gdy:  

1. podmiot nie spełnia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia żłobka 
lub klubu dziecięcego,  

2. wydano prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy wykonywania 
działalności gospodarczej.  
 
Burmistrz Opoczna dokonuje wykreślenia z rejestru żłobków i klubów dziecięcych        
w drodze decyzji administracyjnej w przypadku, gdy:  

 
1. podmiot złoży wniosek o jego wykreślenie z rejestru żłobków i klubów 

dziecięcych,  
2. podmiot w wyznaczonym terminie nie usunie nieprawidłowości w zakresie 

prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,  
3. podmiot przekaże informacje niezgodne ze stanem faktycznym we wniosku oraz 

dołączonych do niego dokumentach,  
4. wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania 

działalności gospodarczej objętej wpisem.  
 
Podmiot starający się o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych powinien uzyskać 
dokumenty:  

 
 w przypadku żłobka:  

 
- decyzję Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie,  
- decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opocznie,  
 

 w przypadku klubu dziecięcego: 
  
- decyzję Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Opocznie, 
- opinię Burmistrza Opoczna, 

stwierdzające, że lokal spełnia warunki określone w rozporządzeniu 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 z późn. zm.).  
 



Podmiot jest zobowiązany zapewnić odpowiedni poziom realizacji zadań opiekuńczych, 
wychowawczych i edukacyjnych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o 
opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej 
z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub 
klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna. 

Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 
poz. 157 z późn. zm.),  

2. 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 z późn. zm.),  

3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w 
sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, 
wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011 r. Nr 69, poz. 368),  

4. Uchwała Nr IX/68/11 Rady Miejskiej w Opocznie  z dnia 30 czerwca 2011 roku w 
sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych  

 
 


