
Informacja dotycząca rejestracji żłobków i klubów dziecięcych. 

Od 1 stycznia 2018 r. jedyną dopuszczalną ustawową możliwością uzyskania wpisu do 

rejestru żłobków i klubów dziecięcych jest złożenie poprzez przygotowany i prowadzony 

przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Portal Informacyjno-Usługowy 

Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/) elektronicznego wniosku o wpis do rejestru. 

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia 

(https://empatia.mpips.gov.pl/) elektronicznego wniosku o wpis do rejestru. 

Przed przystąpieniem do składania wniosku o wpis do rejestru niezbędne jest wcześniejsze 

założenie konta na Portalu Emp@tia co wiąże się z koniecznością posiadania podpisu Rejestr 

żłobków i klubów dziecięcych zawierający wszystkie dane dotyczące poszczególnych 

placówek (min. dane teleadresowe oraz dane dotyczące wysokości opłat, ilości miejsc, ilości 

zapisanych dzieci, godziny pracy placówki ) znajduje się na stronie Ministerstwa Rodziny 

Pracy i Polityki Społecznej ( www.mpips.gov.pl elektronicznego lub profilu zaufanego. 

Informacje jak założyć profil zaufany można znaleźć pod adresem: 

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

Do składania elektronicznie za pośrednictwem portalu Emp@tia wniosku o wpis do rejestru 

żłobków i klubów dziecięcych  należy dołączyć: 

1. Decyzję komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej

potwierdzającą spełnienie przez budynek/lokal przeznaczony na żłobek/klub dziecięcy

wymagań przeciwpożarowych;

2. Decyzję właściwego państwowego inspektora sanitarnego potwierdzającą spełnienie

wymagań przez budynek/lokal przeznaczony na żłobek wymagań sanitarno-

lokalowych (w przypadku rejestracji żłobka) wzór wniosku na stronie: lub pozytywną

opinię o lokalu wójta, burmistrza, prezydenta (w przypadku klubu dziecięcego) wzór

wniosku na stronie: W przypadku żłobka/klubu dziecięcego zakładanego przez osobę

fizyczną zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;

3. Dokonaniu opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych (w Urzędzie 
Miasta Tarnobrzega, opłata za wpis do rejestru wynosi 200 zł. Opłatę można uiścić w 
kasie Urzędu Miasta Tarnobrzega na ul. Mickiewicz 3

Wpis do rejestru następuje nie później niż do 7 dni od złożenia prawidłowo wypełnionego 

wniosku. W tym terminie za pośrednictwem portalu Emp@tia składający wniosek 

otrzymuje zaświadczenie o wpisie do rejestru.  

Rejestr i klubów dziecięcych zawierający wszystkie dane dotyczące poszczególnych 

placówek (min. dane teleadresowe oraz dane dotyczące wysokości opłat, ilości miejsc, 

ilości zapisanych dzieci, godziny pracy placówki) znajduje się na stronie Ministerstwa 

Rodziny Pracy i Polityki Społecznej (www.mppis.gov.pl).  

W przypadku poszukiwania żłobków lub klubów z terenu miasta Tarnobrzeg po wejściu na 

stronę wskazaną wyżej należy wybrać: 

1) województwo – podkarpackie;

https://empatia.mpips.gov.pl/
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2) powiat – m.tarnobrzeg; 

3) gmina – m.tarnobrzeg; 

4) ewentualnie doprecyzować dzielnicę, szukaną placówkę i rodzaj instytucji. 

  

Rejestr zawiera m.in.: 

1) dane teleadresowe żłobka lub klubu dziecięcego; 

2) dane podmiotu prowadzącego żłobek, klub dziecięcy; 

3) liczbę miejsc; 

4) liczbę zapisanych dzieci; 

5) godziny pracy placówki; 

 6)) informacje o opłatach za opiekę i wyżywienie; 

7) informacje o ewentualnych zniżkach udzielanych przez właściciela żłobka, klubu 

dziecięcego; 

8) informacje czy żłobek/klub jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub 

wymagających szczególnej opieki.  

 

Zgodnie z art. 32 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 wykreślenie z rejestru 

żłobków i klubów następuje w przypadku: 

  

1) złożenia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreślenie żłobka lub klubu 

dziecięcego; 

2) wykreślenia podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy przez wójta, burmistrza, 

prezydenta miasta na skutek nieusunięcia przez podmiot w wyznaczonym terminie 

nieprawidłowości w prowadzeniu placówki. 

3) przekazania we wniosku o wpis do rejestru lub w załącznikach do wniosku informacji 

niezgodnych ze stanem faktycznym. 

  

W przypadku ew. pytań lub wątpliwości dotyczących wykreślenia żłobka lub klubu 

dziecięcego z rejestru prosimy o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w 

Tarnobrzegu tel. 158230738, e-mail: mopr@mopr.pl 


