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SEJM  
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 Pan  
 Grzegorz Schetyna 
 Marszałek Sejmu 
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Szanowny Panie Marszałku 

 

W ślad za pismem z dnia 16 września 2010 r., przy którym przesłano 
Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy: 

 

 - o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, 
 

przekazuję, zgodnie z wymogami art. 34 ust. 4 regulaminu Sejmu, projekt aktu 
wykonawczego. 

 

 

 

Z poważaniem 
 
 

w z. Wiceprezes Rady Ministrów 

 

(-) Waldemar Pawlak 



Projekt

RoZPoRzĄDZENIE
N{INISTRA PRACY I PoLITYKI SPoŁECZNEJ 1)

z dnia

w spra$'ie wymagari lokalorvych i sanitarnych dotyczących żłobkÓw i klubÓw dziecięcych

Na podstawie aft. f0 ustawy z dnta
(Dz. U. Nr , PoZ. ) zarządza się, co następuje:

2010 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

$ 1. W lokalu, w ktorym prowadzony będzie złobek lub klub dziecięcy, muszą być
zapervnione bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci, potwierdzone pozytywną opinią
komendanta powiatowego (miejskiego) Paristwowej Strazy Pozarnej oraz paristwowego
porviatowego inspektora sanitarnego' uwzględniające wymagania, o ktÓrych mowa w $ 2 i 3.

$ 2. 1. Lokal, w ktÓryrn ma być prowadzony złobek lub klub dziecięcy, musi znajdować się
w budyrku lub j.go części spełniających wymagania określone w przepisach techniczno-
-budowlanych oraz przepisach o ochronie przeciwpozarowej dla kategorii zagrozenia ludzi ZLil
lub rł'ymagania uzgodnione Z właściwym miejscorł'o komendantem wojewÓdzkim Paristwowej
Strazy Pozarnej, w trybie określonym w tych przepisach.

2. Dopuszcza się prowadzenię złobka lub klubu dziecięcego w lokalu znajdując}.rn się
w bud1'pku lub jęgo części, irrnych niz określone w ust. 1, jeż,eli lokal:

1) będzie ptzeznaczony dla nie więcej nii 15 dzieci;
2) znajduje się na parterze bud1rrrku wykonanego Z elementÓw co najmniej

ni erozprzestrzeni aj ących o gnia ;
3) posiada co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz,przy czpjednym z nich sądrzwi

wyjściowe z lokalu, a druginr inne drzwi lub okrro unrozliwiające bezpośrednie
wyjście na przestrzen otwartą

4) został, wyposazony w:
a) co najmniej trudnozapalne wykładziny podłogowe i inne stałe elementy

wyposazenia i wystroju wnętrz,
b) gaśnicę proszkową ABC o zawartości co najmniej 4 kg środka gaśniczego.

$ 3. Lokal, w ktorpr ma być prowadzony złobek lub klub dziecięcy, musi spełniać
następuj ące wymagani a:

1) powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego do zbiorowego pobytu od 3 do 5
dzieci wynosi co najmniej 16 m,; w przypadku liczby dzieci większej niŻ 5,
powierzchnia ulega odpowiedniemu zrx'iększeniu na kazde kolejne dziecko,
z tym Że:
a) powierzchnia. prz1padająca na kaŻde kolejne dziecko powinna wynosić co

najmniej 2 m., jeŻe|i czas pobytu dziecka nie przekracza 5 godzin dziennie,
b) powierzchnia przypada1ąca na każde kolejne dziecko powinna wylosić co

najmniej f,5 m,, jeŻeli czas pobyu dziecka przekracza 5 godzin dziennie lub
jest zapewniane miejsce na odpoczynek;
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2) wysokość pomięszczen ptzeznaczonych na poby dzieci wynosi co najmniej f,5

m;
3) jest zapewnione utrzymanie czystości i porządku w lokalu, pomieszczenia są

utrzymywane w odpowiednim stanie oraz są przeprowadzane ich okresowe
remonty i konserwacje;

4) podło ga oraz ściany pomieszczęn higieniczno-sanitarnych są wykonane tak, aby
było mozliwe łatwe utrzymanie czystości w tych pomieszczeniach; ściany
pomieszc zen do wysokości co najmniej 2 m powinny być polayte materiałami
zmywalnymi, nienasiąkliwymi i odpornymi na dział'anie wilgoci oraz
nratęriałami nietoksycznymi i odporn),mi na działanie środkÓw dezynfekcyjnych;

5) * pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci, na grzejnikach centralnego
ogrzewania są umieszczone osłony ochraniające przed bezpośrednim kontaktem
z elementem grzejnym;

6) w pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20 "C;
7) jest zapewniony dostęp do miski ustępowej oraz urządze sanitamych z cieptą

bieżącąwodą takich jak: umyrlvalka, brodzik z natryskiem lub inne urządzenie
do utrzymania higieny osobistej dzieci, ztym Że:
a) w urządzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania

ciepłej wody,
b) temperatura ciepłej wody doprowadzonej do urządzeri sanitarnych powinna

rvynosić od 35 do 40 oC,

c) dopusZCZa się mozliwość korzystan|aprzez osoby wykonujące pracę rv złobku
lub klubie dziecięcym zurządzeri sanitarnych przewi.dzianych dla dzieci;

8) jest zapewnione miejsce do przechowywania sprzętu i środkÓw utrzymania
czy sto ś c i, zab ezpieczon e przed do stęp em dzieci;

9) jest zaperł'nione miejsce do przechowywania odzieŻy wierzchniej;
10) meble są dostosowane do rv1tnagari ergonomii;
11) wyposazenie posiada odpowiednie atesty lub certyfikaty;
12) zabarł,ki spełniają wymagania bezpieczeristwa i higieny oraz posiadają oznako.

wanie CE;
1 3) j est zapewniona mozliwość otwierania w pomieszczeniu co najmniej 50 %

powierzchni okien przy stosowaniu wentylacji grawitacyjnej ;
14) w pomieszczeniach jest zapewnione oświetlenie o parametrach zgodnych

z Polską Norrną
15) apteczki w lokalu Sąwyposazone w podstawowe środki opatrunkowe.

$ 4. Rozporządzenię wchodzi w Życtepo upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER
PRACY I POLIYKI SPOŁECZ}'{EJ

T trllrnister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działam administracji rządowej - rodzina, zgodnie z s 1
ust' 2 rozpoządzenia Prezesa Rady MinistrÓw z dnia 16 |istopada 2007 r. W Sprawie szczegołowego
zakresu działania Ministra Pracy i Po|ityki Społecznej (Dz. U. Nr 216,poz. 1598).
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UZASADNIENIE

Konieczność opracowania projektu roryoruądzenia w sprawie wymągan lokalowych

i sanital"n)łęl1 doĘczących żłobkow i klubow dziecięcych wynika Z treści upowaznienia

ustawowego dla rninistra właściwego do spraw rodziny do vlydania przedmiotowego

rozporządzenia, zawartego w art. 20 ustawy z dnia. ..2a|0 r. o opiece nad dziećmi w wieku

do la t  3  (Dz.  U.  Nr . . . ,  poz . . . . ) .

Zgodnie Z brzmieniem upowaznienia minister właścirvy do spraw rodziny określi,

w drodze rozporząd zenia, wymagania lokalowe i sanitarne dotyczące złobkÓw i klubÓw

dziecięcych, uwzględniając konieczność zapewnienia odpowiedniej jakości Sprawowanej opieki

nad dziećrni i lt'arunkÓrv ochrony przecirvpozarowej oraz liczbę dzieci nad ktÓryni sprawowana

jest opieka.

Celem projektu rozporządzenia jest określenie warunkÓw jakie musi spełniać lokal,

rv kt rynr będzie pror,vadzorry złobek lub klub dziecięcy.

Zaproponowane w proj ekcie rozporządzenia warunki, określono na poziomie, ktÓry

zarÓtł,no daje grt,arancje bezpiecznego i higienic znego pobyu dzieci w tych instytucjach jak i nie

będzie stanowić nadmietnej bariery do tworzenia złobkÓw i klubÓw dziecięcych.

Spełnienie warunkow beryteczeristwa i higieny lokalu, w ktÓrym prowadzony będzie

złobek lub klub dziecięcy' gwarantuje opinia komendanta powiatowego (miejskiego) Paristrvowej

Strazy Po zarnej or az p ari stwowe go powi atowe go inspęktora sanitarnego.

Wejście rozporządzenia w zycie

Proponuje się, aby projektowane rozporządzenie rveszło w zycie po upływie 14 dni od

drria ogłoszenia.

Zgodność z prarvem Unii Europejskiej

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.

Notyfikacj a

Projekt roryorządzęnia nie podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisÓw

rozporządzenia Rady Ministrow z dnia 23 grudnia f00f t. w sprawie sposobu funkcjonowania

h'ajowego systentu notyfikacji norm i aktow prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 t z 2004 r.

Nr 65, poz.597).
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Dzialalność lobbingowa

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 |ipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie

stanowienia prawa (Dr. U. Nr 169, poz. t4I4 oraz z f009 r. Nr 42, poz. 337) projekt

r o zp or ządzenla zo stani e umi e s zczony w B iuletyni e Informacj i Pub 1 icznej .

ocena SkutkÓw Regulacji

PodmiotYl lra ktÓre oddziałuje projektowane rozporządzenie

Niniejsza regulacja będzie miała 
"pływ 

na podmioty tworĄcę złobki lub k]uby dziecięce,

atakże na jednostki strazy pozamej i inspekcji sanitarnych.

Przepron'adzon e kon s ultacj e

Projekt zostanie poddany konsultacjom międzyresortowym, z Komisją WspÓlną Rządu

i Samorządu Tery.torialnego, atakze z następującymi partnerami społecznymi:

1 . Polską Konfederacją PracodawcÓw Pryr'vatnych,,Lewiatan'',

f . Business Centre Club,

3. Komisją Krajową NSZZ ,,Solidarność 
.80'',

4. Forum ZwiąZ'kow Zawodowych,

5. ogolnopolskim Porozumieniem Związkorv Zawodowych,

6. NSZZ,,So1idanrość'',

7 . Korrfederacją PracodawcÓw Polskich,

8 . o golnopol ską Federacj ą organi zacji P ozarządowych,

9. Związkiem Rzemiosła Polskiego.

Wplyrv regulacji rra sektor finansÓrv publicznych, rv tym na budżet paristwa

i budżety jednostek samorządu terytorialnego

Rozporządzenie nie spowoduje dodatkorvych skutkÓw finansorvych dla budzetu pa stwa.

Jednakze moze nrieć orro dlvojaki wpływ na budzety jednostek samorządu terytorialnego.

Wpłyrv regulacji na r1,nek pracy, konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorstw, w tym na

funkcjonott'anie przedsiębiorstrv ora;z na sytuację i ronvÓj regionalny

Projekto\\'ane rozporządzenie nie będzie miato wpływu na rynek pracy' konkurencyjnoŚc

gospodarki i przedsiębiorstw, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw oraz na sytuację

i rozwoj regionalny.

Troczono z porecenia Marszarka sejmu Rzeczyposporitej polrl.i"i 1sfu
WJ


