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Dotyczy: ponownego objęcia dzieci w wieku do lat 3 opieką żłobków, klubów 
dziecięcych oraz dziennych opiekunów

Informuję, że 27 kwietnia 2020 roku do Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Krakowie wpłynęło pismo Pana Marka Buciora- Zastępcy Dyrektora 
Departamentu Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą 
o przekazanie Państwu poniższych informacji.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 23 kwietnia 2020 roku wydał rozporządzenie 
zmieniające rozporządzenie z dnia 10 kwietnia 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem,  
przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19. Na mocy ww. nowelizacji działanie żłobków, 
klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów pozostaje zawieszone do 3 maja 2020 roku. 
W bieżącym tygodniu zostanie podjęta przez rząd decyzja, czy po 3 maja 2020 roku będzie 
możliwe ponowne objęcie dzieci do lat 3 opieką żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych 
opiekunów, a jeśli tak, to wskaże jakie warunki będą musiały zostać spełnione, aby zapewnić 
bezpieczeństwo dzieciom i ich rodzicom jak również pracownikom instytucji opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3. W przypadku, gdyby otwarcie żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych 
opiekunów od 4 maja 2020 r. stanowiło zbyt duże zagrożenie dla zdrowia ww. osób, w tym 
tygodniu zostanie podjęta decyzja o dalszym zawieszeniu działania tych instytucji opieki. 

Ponadto informuję, że na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/faq_koronawirus_uslugi_edukacyjne.php#faq3904
znajduje się stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące 
obowiązku ponoszenia opłaty w czasie zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego lub punktu opieki 
świadczonej przez dziennego opiekuna.

Dyrektor Wydziału

Jacek Kowalczyk
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