
 

 

UCHWAŁA NR XVII/325/2011  

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 16 czerwca 2011 r.  

 

w sprawie ustalenia opłat w żłobkach prowadzonych przez m.st. Warszawę i u 

dziennego opiekuna oraz warunków zwolnienia od ponoszenia opłat  
 

Na podstawie art. 58 ust. 1 i art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235), uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. Ustala się: 

1)  opłatę za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez m.st. Warszawę lub u dziennego 

opiekuna;  

2)  dodatkową opłatę za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez m.st. Warszawę w 

wymiarze wydłużonym na wniosek rodzica, opiekuna prawnego lub innej osoby, której 

sąd powierzył opiekę nad dzieckiem;  

3)  maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie w żłobku prowadzonym przez m.st. 

Warszawę lub u dziennego opiekuna;  

4)  warunki całkowitego i częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w 

żłobku prowadzonym przez m.st. Warszawę lub u dziennego opiekuna.  

 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o gospodarstwie domowym rozumie się przez to 

osoby spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie 

zamieszkujące i gospodarujące.  

 

§ 3. Ustala się opłatę miesięczną za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez m.st. 

Warszawę lub u dziennego opiekuna w wysokości 27 % minimalnego wynagrodzenia za 

pracę ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 

oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”.  

 

§ 4. Ustala się dodatkową opłatę za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez m.st. 

Warszawę w wymiarze wydłużonym na wniosek rodzica w wysokości 12,00 zł za każdą 

rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku.  

 

§ 5. Ustala się maksymalną wysokość opłaty za dzienne wyżywienie dziecka w żłobku 

prowadzonym przez m.st. Warszawę lub u dziennego opiekuna w wysokości 0,43 % 

minimalnego wynagrodzenia.  

 

§ 6. Wysokość opłat, o których mowa w § 3 i § 5, ustala się według stanu na pierwszy 

dzień września danego roku i w tej wysokości obowiązują one od dnia 1 września danego 

roku do dnia 31 sierpnia roku następnego.  

 

§ 7. 1. Zwalnia się całkowicie od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku 

prowadzonym przez m.st. Warszawę lub u dziennego opiekuna, jeżeli wysokość średniego 

miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wynosi nie więcej niż 75 % 

minimalnego wynagrodzenia.  



2. Jeżeli wysokość średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie 

domowym wynosi więcej niż 75 % i nie więcej niż 100 % minimalnego wynagrodzenia, 

wysokość zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez 

m.st. Warszawę lub u dziennego opiekuna wynosi 50 % kwoty określonej w § 3.  

3. Jeżeli do żłobków m.st. Warszawy uczęszcza równocześnie dwoje lub więcej dzieci 

tych samych rodziców, tego samego opiekuna lub innej osoby, której sąd powierzył 

sprawowanie opieki nad dzieckiem, wysokość opłaty za pobyt każdego dziecka w żłobku 

wynosi 75% opłaty określonej w § 3.  

4. Rodzice, opiekunowie prawni oraz inne osoby, którym sąd powierzył sprawowanie 

opieki nad dzieckiem, w celu skorzystania ze zwolnień określonych w ust. 1 i 2, przedkładają 

w dniu przyjęcia dziecka do żłobka lub do dziennego opiekuna i w każdym następnym roku w 

czerwcu u kierownika żłobka prowadzącego rekrutację:  

1)  zaświadczenia z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez 

członków gospodarstwa domowego za ubiegły rok kalendarzowy lub o braku 

dochodów;  

2)  oświadczenie o wysokości średniego miesięcznego dochodu na jedną osobę w 

gospodarstwie domowym za ubiegły rok kalendarzowy.  

 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.  

 

§ 9. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego, publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy 

oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibie Biura Polityki Społecznej Urzędu m.st. 

Warszawy, na tablicach informacyjnych Zespołu Żłobków m.st. Warszawy, w siedzibach 

żłobków prowadzonych przez m.st. Warszawę, a także publikacji na stronie internetowej 

Zespołu Żłobków m. st. Warszawy.  

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

Przewodnicząca  

Rady m. st. Warszawy  

 

 Ewa Malinowska-Grupińska 
 

 

 


