
UCHWAŁA NR XXXVIII/1114/18
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 27 lutego 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz 
dzennymi opiekunami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. 2017 r., poz. 1875, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) oraz art. 54 oraz 55 ust. 1 ustawy z dnia 
4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157, z 2017 r. poz. 60, 
1428), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1.  Przyjmuje się plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami, 
prowadzącymi działalność lub sprawującymi opiekę na terenie Gminy Miasto Szczecin, w zakresie 
zgodności danych zawartych odpowiednio w rejestrze lub wykazie ze stanem faktycznym oraz 
wywiązywania się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań z zakresu opieki nad 
dziećmi do lat 3, zgodnie z planem nadzoru stanowiącym  załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr XII/272/11 Rady Miasta Szczecin z dnia 24 października 2011 r. 
w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami oraz 
uchwała nr XIX/449/16 Rady Miasta Szczecin z dnia 17 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Stefania Biernat
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Plan nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. 

 

§ 1. Nadzór nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami prowadzony jest 

w zakresie: 

1) warunków i jakości świadczonej opieki; 

2) zgodności danych zawartych odpowiednio w rejestrze lub wykazie ze stanem faktycznym; 

3) wywiązywania się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań z zakresu opieki 

nad dziećmi do lat 3. 

 

§ 2. 1. Nadzór jest realizowany w trybie działań planowanych oraz doraźnych. 

2. Planowe działania nadzorcze nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi 

opiekunami na terenie Gminy Miasta Szczecin prowadzone są na podstawie następującego 

planu: 

1) kontrola warunków i jakości świadczonej opieki w żłobkach i klubach dziecięcych oraz 

warunków i jakości opieki sprawowanej przez dziennych opiekunów u których w okresie 

dwóch lat poprzedzających kontrolę wystąpiły nieprawidłowości – nie rzadziej niż raz na 12 

miesięcy; 

2) kontrola warunków i jakości świadczonej opieki w żłobkach i klubach dziecięcych oraz 

warunków i jakości opieki sprawowanej przez dziennych opiekunów u których w okresie 

dwóch lat poprzedzających kontrolę nie wystąpiły nieprawidłowości – nie rzadziej niż raz na 

24 miesiące. 

 

2. Doraźne czynności nadzorcze dotyczą w szczególności: 

1) wizytacji lokalu przed dokonaniem wpisu do rejestru w celu ustalenia stanu faktycznego  

w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków wychowania i opieki nad dziećmi; 

2) wizytacji lokalu przed wydaniem opinii Prezydenta Miasta Szczecin dotyczącej spełnienie 

wymagań sanitarno - lokalowych, określającej w szczególności maksymalną liczbę miejsc  

w klubie dziecięcym; 

3) kontroli w przypadku podjęcia informacji o nieprawidłowościach w organizacji  

i funkcjonowaniu żłobka, klubu dziecięcego lub opieki realizowanej przez opiekuna dziennego; 

4) zbadania, czy i w jakim zakresie realizowane są zalecenia pokontrolne. 

 

3. Prezydent Miasta Szczecin prowadzi czynności nadzorcze także poza planem nadzoru 

określonym uchwałą.  

 

§ 3. 1. Czynności nadzorczych dokonują osoby upoważnione przez Prezydenta Miasta 

Szczecin. 

 

2. Osoby upoważnione są uprawnione w szczególności do:  

1) wstępu na teren nieruchomości, obiektu, lokalu lub ich części w dniach i godzinach,  

w których działalność jest wykonywana lub powinna być wykonywana; 

2) żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień, okazania dokumentów lub innych nośników 

informacji oraz udostępnienia danych mających związek z przedmiotem nadzoru; 

3) dostępu do dokumentacji pracowniczej osób zatrudnionych w nadzorowanych żłobkach lub 

klubach dziecięcych lub zatrudnionych przez podmiot zatrudniający dziennego opiekuna. 

 

Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/1114/18

Rady Miasta Szczecin

z dnia 27 lutego 2018 r.
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§ 4. 1. W przypadku stwierdzenia, że:  

1) podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy, podmiot zatrudniający dziennego opiekuna 

albo dzienny opiekun nie spełnia standardów dotyczących sprawowanej opieki,  

2) podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy, podmiot zatrudniający dziennego opiekuna lub 

dzienny opiekun nie dopełniają obowiązku w zakresie zapewnienia zgodności danych 

zawartych odpowiednio w rejestrze lub wykazie ze stanem faktycznym,  

3) podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy, podmiot zatrudniający dziennego opiekuna lub 

dzienny opiekun nie wywiązują się z obowiązku sporządzania i przekazywania sprawozdań, o 

których mowa w art. 64 ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3 

– organ sprawujący nadzór zobowiązuje go do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości  

w wyznaczonym terminie. 

 

2. Podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy, podmiot zatrudniający dziennego opiekuna lub 

dzienny opiekun mają prawo zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń organu 

sprawującego nadzór, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o stwierdzonych 

nieprawidłowościach. 

 

3. W razie nieuwzględnienia zastrzeżeń, w całości lub w części, organ sprawujący nadzór 

sporządza stanowisko i przekazuje je podmiotowi prowadzącemu żłobek, klub dziecięcy, 

podmiotowi zatrudniającemu dziennego opiekuna lub dziennemu opiekunowi.  

 

4. W celu zbadania, czy i w jakim zakresie są realizowane zalecenia pokontrolne organ 

sprawujący nadzór może prowadzić czynności sprawdzające. 

 

§ 5. 1. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół w terminie do 30 dni 

od dnia ich zakończenia. 

 

2. Protokół przeprowadzonej kontroli zawiera: 

1) nazwę placówki, 

2) nazwę i siedzibę organu sprawującego nadzór, 

3) imię i nazwisko osoby upoważnionej oraz datę wydania i numer upoważnienia, 

4) terminy rozpoczęcia i zakończenia czynności nadzorczych, 

5) zakres czynności nadzorczych, 

6) opis ustalonego stanu faktycznego w tym: 

a) wskazanie nieprawidłowości, 

b) zalecenia, 

7) pouczenie o prawie zgłoszenia przez osobę prowadzącą placówkę (kontrolowaną) 

zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole, 

8) podpisy kontrolującego i kontrolowanego (osoba upoważniona) i datę podpisania 

protokołu, 

9) protokół kontroli sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

każdej strony. 

 

§ 6. W przypadku nieusunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości Prezydenta Miasta 

Szczecin wykreśla z rejestru żłobek lub klub dziecięcy albo wykreśla z wykazu podmiot 

zatrudniający dziennego opiekuna lub osobę, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz 

rozwiązuje umowę z dziennym opiekunem zatrudnionym przez gminę bez zachowania okresu 

wypowiedzenia.  
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