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Jak zarejestrowaæ ¿³obek lub klub dzieciêcy
w Warszawie
Prezydent m.st. Warszawy dokonuje wpisu do rejestru ¿³obków i klubów dzieciêcych na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, z³o¿onego przez podmiot zamierzaj¹cy prowadziæ ¿³obek lub klub dzieciêcy.
Przed z³o¿eniem wniosku o wpis do rejestru podmiot musi spe³niæ standardy okreœlone w ustawie z dnia
4 lutego 2011 r. o opiece nad dzieæmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. Nr 45, poz.235) oraz w Rozporz¹dzeniu Ministra
Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagañ lokalowych i sanitarnych
dotycz¹cych ¿³obków i klubów dzieciêcych.
Wniosek nale¿y z³o¿yæ w Biurze Polityki Spo³ecznej Urzêdu m.st. Warszawy ul. Nieca³a 2. Do wniosku
do³¹cza siê:
1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadaj¹cej osobowoœci prawnej wyci¹g
z rejestru publicznego potwierdzaj¹cy status podmiotu;
2) oœwiadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP;
3) oœwiadczenie o spe³nianiu warunków lokalowych;
4) w przypadku osoby fizycznej oœwiadczenie o niekaralnoœci za przestêpstwo pope³nione umyœlnie.
Podmiot jest zobowi¹zany do przedstawienia do wgl¹du:
1) dokumentu stwierdzaj¹cego tytu³ prawny do lokalu, w którym ma byæ prowadzona opieka;
2) w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzaj¹cy to¿samoœæ.
Wraz z wnioskiem podmiot przedstawia do wgl¹du dowód dokonania op³aty za wpis do rejestru lub
sk³ada jego kopiê. Wysokoœæ op³aty za wpis okreœli³a Rada m.st. Warszawy Uchwa³¹ NR XIV/231/201z dnia
14.04.2011 r. i wynosi 50% minimalnego wynagrodzenia za pracê ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracê.
Przed wpisaniem podmiotu do rejestru dokonywana jest przez upowa¿nionych pracowników Urzêdu
m.st. Warszawy wizytacja lokalu w celu ustalenia czy zapewnione s¹ bezpieczne i higieniczne warunki
wychowania i opieki nad dzieæmi.
W przypadku spe³nienia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia ¿³obka lub klubu dzieciêcego wydawane jest zaœwiadczenie o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru.
Odmowa wpisu do rejestru nastêpuje w przypadku gdy:
1) podmiot nie spe³nia warunków wymaganych do utworzenia i prowadzenia ¿³obka lub klubu dzieciêcego;
2) wydano prawomocne orzeczenie zakazuj¹ce przedsiêbiorcy wykonywania dzia³alnoœci gospodarczej
objêtej wpisem.
Wykreœlenie z rejestru nastêpuje w przypadku:
1) z³o¿enia przez podmiot wpisany do rejestru wniosku o wykreœlenie;
2) nieusuniêcia przez podmiot, w wyznaczonym terminie, nieprawid³owoœci w zakresie prowadzenia ¿³obka
lub klubu dzieciêcego;
3) przekazania we wniosku oraz do³¹czonych do niego dokumentach informacji niezgodnych ze stanem
faktycznym.
Odmowa wpisu do rejestru oraz wykreœlenie z rejestru nastêpuj¹ w drodze decyzji administracyjnej.
Podmiot wpisany do rejestru jest zobowi¹zany do informowania organu prowadz¹cego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian.

