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I. Podstawa prawna Programu. 

 
Art. 60 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku  

do lat 3. 

 
 
II. Cele Programu 

 
Celem Programu jest: 

- stworzenie warunków dla rozwoju zróżnicowanych instytucji opiekuńczo  

- edukacyjnych dla małych dzieci,  

- poprawa standardów funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi do 3 lat  

(w wyjątkowych przypadkach do 4 lat), 

- umożliwienie rodzicom i opiekunom dzieci podjęcia aktywności zawodowej, 

- wspomożenie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu instytucji 

opiekuńczo - edukacyjnych dla małych dzieci zgodnie z potrzebami lokalnej 

społeczności. 

Podjęcie działań na rzecz godzenia pracy zawodowej z opieką nad dziećmi 

jest spełnieniem zobowiązania Polski do realizacji celów Strategii Lizbońskiej, 

która jest kluczowym dokumentem wyznaczającym kierunki działania Unii 

Europejskiej w obszarze rozwoju ekonomicznego. Wzrost aktywności 

zawodowej uznawany jest za jeden z celów Strategii. Dla jego osiągnięcia  

UE postuluje m.in. stosowanie różnorodnych rozwiązań ułatwiających osobom 

aktywnym na rynku pracy godzenie obowiązków rodzinnych  

z zawodowymi. Jednym z postulatów jest objęcie 33% dzieci w wieku 0-3 lata 

opieką instytucjonalną.  
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III. Zakładane efekty Programu.   

 
W okresie realizacji Programu (lata 2011 -2013) przewiduje się:  

- dofinansowanie powstania 277 żłobków, klubów dziecięcych; 

- dofinansowanie adaptacji 1670 żłobków, klubów dziecięcych  

oraz pomieszczeń dla dziennych opiekunów; 

- dofinansowanie doposażenia 2540 żłobków, klubów dziecięcych  

oraz pomieszczeń dla dziennych opiekunów. 

Powyższe będzie skutkowało wzrostem o ok. 41 tys. liczby miejsc  

w instytucjach opieki nad małymi dziećmi. 

 
 
IV. Finansowanie Programu. 

 
Program finansowany będzie ze środków budżetu państwa będących  

w dyspozycji Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w latach:  

- 2011 - 40 mln zł, 

- 2012 - 60 mln zł, 

- 2013 - 90 mln zł. 

 
 
V. Adresaci Programu 

 
Jednostki samorządu terytorialnego (gminy), w których istnieje potrzeba 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 (w wyjątkowych przypadkach  

do lat 4) ze względu na niezaspokojone potrzeby społeczności lokalnych  

w zakresie dostępności miejsc w tego typu instytucjach. Preferowane będą  

te gminy, w których: 

- występuje znaczące zapotrzebowanie ze strony rodziców na umieszczanie 

dzieci w instytucji opieki nad małym dzieckiem, 
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- w chwili obecnej na terenie gminy nie występuje jakakolwiek instytucja opieki 

nad dziećmi do lat 3, 

- liczba nowopowstałych miejsc w instytucji opieki nad małym dzieckiem 

będzie znacząca w relacji do liczby dzieci w wieku do 3 lat, 

- projekt zrealizowany będzie w możliwie najkrótszym okresie, 

- jest znacząca liczba dzieci w wieku do 3 lat, 

- dochody gminy w przeliczeniu na mieszkańca są niskie. 

 
 
VI.  Podmioty uczestniczące w realizacji Programu oraz ich zadania. 

 
1. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: 

- ogłoszenie konkursu,  

- akceptacja przesłanych przez wojewodów propozycji ofert otrzymanych  

z gminy, 

- określenie wzoru porozumienia zawieranego pomiędzy wojewodą a gminą,  

- analiza sprawozdania zbiorczego z realizacji Programu,  

2. Wojewodowie:  

- ocena otrzymanych ofert,  

- kwalifikacja ofert w oparciu o wytyczne MPiPS,  

- przekazanie zakwalifikowanych ofert do MPiPS,  

- podpisywanie porozumień z gminami,  

- analiza sprawozdań z realizacji Programu,  

- przekazanie sprawozdania zbiorczego do MPiPS z realizacji Programu,  

- kontrola realizacji Programu, 

3. Jednostki samorządu terytorialnego - gminy: 

- złożenie oferty,  

- przekazywanie do wojewody sprawozdania z realizacji Programu. 
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VII. Główne założenia Programu 
 

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w 2011 roku (również w 2012  

i 2013 roku) ogłosi konkurs dotyczący dofinansowania tworzenia przez 

jednostki samorządu terytorialnego (gminy) różnych instytucji opieki nad 

małymi dziećmi.  

Realizacja Programu planowana jest na lata 2011 - 2013 i finansowana  

ze środków ujętych w budżecie państwa.  

Program polega na współfinansowaniu przez budżet państwa tworzenia  

i funkcjonowania nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  

(w wyjątkowych przypadkach do lat 4).  

Przedmiotem dofinansowania jest:  

1) wyposażenie albo doposażenie pomieszczeń, w których sprawowana będzie 

opieka nad małymi dziećmi, 

2) adaptacja istniejących budynków z przeznaczeniem na organizację  

i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi, 

3) budowa lub zakup nowych budynków z przeznaczeniem na organizację  

i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi. 

Wybudowanie nowego obiektu, bądź zakup nieruchomości przez gminę 

lub adaptacja budynku znajdującego się w zasobach gminy, a także wyposażanie 

pomieszczeń, z przeznaczeniem na organizację powstających instytucji opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3 dotyczy następujących form: 

a) żłobków, 

b) klubów dziecięcych, 

c) dziennych opiekunów. 

 

Standardy odnośnie do:  

- wymagań lokalowych i sanitarnych żłobków i klubów dziecięcych, 
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- opieki i edukacji, według których będzie sprawowana opieka nad dziećmi  

w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennego opiekuna, 

- jakości wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, 

muszą być zgodne z warunkami i standardami jakości zawartymi w ustawie  

z dnia 5 stycznia 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz w aktach 

wykonawczych do ustawy.  

 
 
VIII. Warunki i zasady składania ofert do Programu 

 
- ofertę składa wyłącznie gmina do właściwego wojewody, zgodnie ze wzorem 

oferty stanowiącym załącznik do Programu oraz z warunkami zawartymi  

w ogłoszeniu, 

- gmina zapewnia odpowiedni własny wkład finansowy wskazany w zasadach 

finansowania, 

- gmina w ofercie zobowiązuje się do zapewnienia odpowiedniej obsady 

kadrowej, 

- dopuszczalne jest ubieganie się o dofinansowanie przez gminę realizacji więcej 

niż jednego zadania z przedmiotowego zakresu określonego w części V pkt 1-3 

w ramach tworzenia jednej z form (żłobek, klub dziecięcy, dzienny opiekun), 

- gmina zobowiązuje się do zapewnienia funkcjonowania objętej 

dofinansowaniem  instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres nie krótszy 

niż 5 lat dla planowanej liczby dzieci od daty zakończenia realizacji Programu - 

w przypadku żłobków i klubów dziecięcych, a w przypadku opiekunów 

dziennych - nie krótszy niż 2 lata. 

 
 

IX. Zasady finansowania 
 
Jednostkowe koszty Programu w 2011 r.: 
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- w przypadku żłobków udział budżetu państwa w dofinansowaniu złożonej 

oferty wynosi nie więcej niż: 

- 40% wartości przedstawionego kosztorysu, jednakże nie więcej niż  

25 tys. zł w przypadku zakupu wyposażenia istniejącego budynku, 

- 50% wartości przedstawionego kosztorysu, jednakże nie więcej niż  

95 tys. zł w przypadku adaptacji istniejącego budynku, 

- 70% wartości przedstawionego kosztorysu, jednakże nie więcej niż  

440 tys. zł  w przypadku budowy lub zakupu nowego budynku 

 

- w przypadku klubów dziecięcych udział budżetu państwa w dofinansowaniu 

złożonej oferty wynosi nie więcej niż: 

- 40% wartości przedstawionego kosztorysu, jednakże nie więcej niż  

15 tys. zł w przypadku zakupu wyposażenia istniejącego budynku, 

- 50% wartości przedstawionego kosztorysu, jednakże nie więcej niż  

55 tys. zł w przypadku adaptacji istniejącego budynku, 

- 70% wartości przedstawionego kosztorysu, jednakże nie więcej niż  

255 tys. zł  w przypadku budowy lub zakupu nowego budynku, 

Kwota dofinansowania ustalana będzie proporcjonalnie do przewidywanej 

liczby dzieci w żłobkach lub klubach dziecięcych. 

 

- w przypadku dziennych opiekunów udział budżetu państwa  

w dofinansowaniu złożonej oferty wynosi nie więcej niż: 

- 40% wartości przedstawionego kosztorysu, jednakże nie więcej niż  

5 tys. zł w przypadku zakupu wyposażenia lokalu (wyposażenie udostępnione 

opiekunowi dziennemu w formie umowy użyczenia). 

- 50% wartości przedstawionego kosztorysu, jednakże nie więcej niż  

10 tys. zł w przypadku adaptacji lokalu gminnego, 

 
X. Nadzór nad realizacją Programu 



 

 

7 
 

 

 

 
- po zakończeniu realizacji Programu gmina przedstawia wojewodzie 

sprawozdanie z jego realizacji w ujęciu merytorycznym i finansowym, zgodne 

ze wzorem stanowiącym załącznik do Programu, 

- w trakcie realizacji Programu, w uzasadnionych przypadkach, Ministerstwo 

Pracy i Polityki Społecznej może przeprowadzić jego kontrolę, 

- w trakcie wymaganego okresu funkcjonowania instytucji opieki gmina  

na koniec każdego roku składa sprawozdanie merytoryczne z jej 

funkcjonowania, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik do Programu.  


