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Panie/Panowie 
Wójtowie 
Burmistrzowie 
Prezydenci Miasta 
(województwo mazowieckie)

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że 28 sierpnia 2020 r. zostało podpisane przez Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Przekazuję pismo Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie ww.
rozporządzenia. Proszę o możliwie jak najszybsze przekazanie tej informacji podlegającym Państwu
nadzorowi instytucjom opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz o opublikowanie informacji
na stronach internetowych Państwa urzędów.

Z poważaniem

Anna Karpińska

Zastępca Dyrektora
Wydziału Polityki Społecznej

/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu/

Adres do korespondencji:
Wydział Polityki Społecznej

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa



MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
DEPARTAMENT POLITYKI RODZINNE]

ul. Nowogrodzka l/3/5, 00-513 Warszawa, tel. +48224616060, fax +4822 4616061
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PanilPan
Dyrektor
Wydziału Polityki Społecznej
według rozdzielnika

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że 28 sierpnia 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

podpisała rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia

funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie to zostało ogłoszone 31 sierpnia 2020 r. i obowiązuje od 1 września

2020 r. Wskazany wyżej akt prawny opublikowany został na stronie Sejmu RP pod adresem:

hups://isap.scjm.gov.pl/isap.nsfiDocDctails.xsp'!iJ:cWDl T2020000 1494.

Nowelizacja rozporządzenia wynika z konieczności uwzględnienia możliwości

zawieszenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobka, klubu

dziecięcego lub dziennego opiekuna, ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która

może zagrażać zdrowiu dzieci.

Przepisy umożliwiają dyrektorowi żłobka, osobie kierującej pracą klubu dziecięcego lub

dziennemu opiekunowi, po uzyskaniu zgody odpowiednio organu prowadzącego albo podmiotu

zatrudniającego dziennego opiekuna oraz pozytywnej opinii właściwego państwowego

powiatowego inspektora sanitarnego, czasowe ograniczenie funkcjonowania tych form opieki

nad dziećmi w wieku do lat 3, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może

być zagrożone zdrowie dzieci.

Pojęcie "sytuacja epidemiologiczna" me zostało uszczegółowione ze względu

na konieczność uwzględnienia zarówno pojedynczych podejrzeń zakażeń lub samych zakażeń,

jak i nagłego przyrostu liczby zakażeń nie tylko w instytucji opieki, ale i na danym obszarze

(w gminie, regionie). Wydana przez właściwego państwowego powiatowego inspektora

sanitarnego pozytywna opinia wobec inicjatywy ograniczenia funkcjonowania instytucji opieki

będzie uwzględniała kwestie skali zagrożenia epidemiologicznego dla lokalnej społeczności.
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Opinia właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego będzie dostosowana

zarówno do specyfiki danej instytucji opieki, jak i sytuacji epidemiologicznej.

Zgoda i opinia mogą być wydane, poza formą pisemną, także ustnie, pisemnie w formie

adnotacji, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych

środków łączności, co w przypadku konieczności szybkiego reagowania na zaistniałą sytuację

epidemiologiczną, ułatwi wprowadzenie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych.

Jednocześnie treść zgody lub opinii powinna zostać docelowo utrwalona w formie protokołu,

notatki, adnotacji lub w inny sposób.

Rozporządzenie daje instytucjom opieki elastyczne rozwiązanie umożliwiające

ograniczenie funkcjonowania całej placówki albo tylko poszczególnych grup dzieci.

O zawieszeniu funkcjonowania placówki albo poszczególnych grup dyrektor żłobka,

osoba kierująca pracą klubu dziecięcego lub dzienny opiekun będzie miał obowiązek

zawiadomić odpowiednio wójta, burmistrza lub prezydenta miasta sprawującego nadzór nad tą-
instytucją opieki oraz rodziców dzieci objętych opieką tej placówki.

Uprzejmie proszę o możliwie jak najszybsze przekazanie tej informacji gminom

z Państwa terenu, aby mogły poinformować podlegające ich nadzorowi instytucje opieki nad

dziećmi w wieku do lat 3. Bardzo proszę o opublikowanie tej informacji również na stronach

internetowych Państwa urzędów.
Dorota Gierej

Zastępca Dyrektora
Departamentu Polityki Rodzinnej
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