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WSTĘP

W roku 2011 urodziło się w Polsce 388 400 dzieci1, w tym 21,2%
w związkach pozamałżeńskich2. Wobec 375 500 zgonów w tym samym
czasie oznacza to, że przyrost naturalny wyniósł w całym kraju zaledwie
12 900 ludzi3. Przyrost rzeczywisty ludności wyniósł zaś 0%4. Osoby
w wieku od 0 do 14 lat stanowią obecnie jedynie 13,9% ludności kraju,
podczas gdy jeszcze 20 lat wcześniej było to 24%5. Pierwsze dziecko
kobiety rodzą najczęściej dopiero w wieku ok. 27 lat6, przy czym
np. wWarszawie jest to przedział między 30. a 34. rokiem życia7. Płodność
kobiet i współczynnik reprodukcji ludności spadł blisko dwukrotnie na
przestrzeni ostatnich 30 lat8. Na jedną kobietę w 2009 r. przypadało
średnio zaledwie 1,4 dzieci9. Perspektywy rysują się nie mniej pesymi-
stycznie. Liczba urodzeń spadnie z 402 242 dzieci w 2008 r. do 280 031
dzieci w 2030 r.10

Wobec tych alarmujących danych konieczne było wprowadzenie sys-
temowych rozwiązań, które zachęciłybymłodych ludzi do podejmowania

1 Zob. Główny Urząd Statystyczny, Rocznik demograficzny – 2012, s. 30.
2 Ibidem, s. 260.
3 Ibidem, s. 30.
4 Ibidem, s. 54.
5 Ibidem, s. 60.
6 Ibidem, s. 265.
7 Ibidem, s. 278.
8 Ibidem, s. 279.
9 Ibidem, s. 500.
10 Główny Urząd Statystyczny, Prognoza ludności na lata 2008–2035 dla Polski.
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decyzji o posiadaniu dziecka. Ich elementem jest komentowana w niniej-
szym opracowaniu ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3 (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1457). Jej uchwalenie
można ze wszech miar uznać za zasadne: w chwili jej przygotowywania
instytucjonalną opieką objęte było bowiem zaledwie 2% dzieci w wieku
od 0 do 3 lat11.

Celem strategicznym komentowanego aktu prawnego, jak wskazano
w jego uzasadnieniu, jest stworzenie warunków dla rozwoju zróżnicowa-
nych form opieki nad małymi dziećmi i poprawa standardów funkcjono-
wania placówek opieki nad dziećmi wwieku do lat 3 oraz wsparcie rodzi-
ców zarównow planach prokreacyjnych, jak i w procesie wychowywania
dzieci. Przyjęte regulacje mają również na celu ułatwienie rodzicom
i opiekunom dzieci podjęcia aktywności zawodowej.Wszystkie te rozwią-
zania powinny mieć, w intencji projektodawców aktu, przełożenie na
wzrost liczby urodzeń12, a co za tym idzie – poprawę sytuacji demogra-
ficznej Polski.

Przepisy komentowanej ustawy, jak każdego aktu prawnego, wymagają
interpretacji oraz stwarzają problemy przy praktycznym ich stosowaniu
w konkretnych sytuacjach faktycznych. Posługiwanie się analizowanym
aktem prawnym jest tym trudniejsze, że został on uchwalony zasadniczo
niedawno i jest wciąż stale udoskonalany, o czym świadczy niedawna
jego nowelizacja, przygotowana na podstawie uwag zgłaszanych przez
podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce13.

Odpowiedzią na powyższe problemy może być niniejszy komentarz.
Ambicją jego twórców było nie tylko przedstawienie i wyłożenie treści
przepisów, ale także wyczerpująca analiza całego powstałego dotychczas
na ich tle orzecznictwa organów administracji i sądów administracyjnych.
Stosownie do swojej formy komentarzmaw pierwszej kolejności charakter
praktyczny, służy uporządkowaniu analizowanej materii i jej rozjaśnieniu
w celu ułatwienia bieżącego stosowania przepisów ustawy. Niemniej nie
stronimy w nim od rozważań doktrynalnych czy krytyki obecnych stano-
wisk interpretacyjnych, jak również od stawiania postulatów de lege fe-

11 Zob. druk sejmowy VI kadencji nr 3377, uzasadnienie, s. 1.
12 Ibidem.
13 Zob. druk sejmowy VII kadencji nr 1075, uzasadnienie, s. 1.
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renda – wyraźnie je jednak odróżniamy, tak aby czytelnik nie miał wąt-
pliwości co do tego, jak jest obecnie wykładana dana norma prawna, a jak
uważamy, że powinna być. Jesteśmy przekonani, że przedkładany Państwu
komentarz przyczyni się do skuteczniejszej realizacji celów i założeń
ustawy, a co za tym idzie – stanowić będzie element sprzyjający poprawie
sytuacji demograficznej kraju.

Niniejsza publikacja, jak sama ustawa, z czasem będzie ulegała udo-
skonaleniom i zmianom. Będziemy zatem zobowiązani za wszelkie
uwagi, jakie zostaną poczynione w trakcie jej lektury i nam przekazane.

Warszawa, 15 grudnia 2013 r.
Autorzy
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USTAWA

z dnia 4 lutego 2011 r.

o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1457)





Rozdział 1

PRZEPISY OGÓLNE

Art. 1. [Zakres normowania ustawy]
Ustawa określa:

1) zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3;

2) warunki świadczonych usług;
3) kwalifikacje osób sprawujących opiekę;
4) zasady finansowania opieki;
5) nadzór nad warunkami i jakością sprawowanej opieki.

Artykuł 1 ustawy określa przedmiot i zakres normowania ustawy.
Wskazany akt prawny reguluje zatem zasady organizowania i funkcjono-
wania opieki nad dziećmi wwieku do lat 3, warunki świadczonych usług,
kwalifikacje osób sprawujących tę opiekę, zasady finansowania opieki
oraz nadzór nad warunkami i jakością sprawowanej opieki.

Przepis ten niema jednakwyłącznie charakteru informacyjnego. Przede
wszystkim określa on bowiem, w jakim zakresie ustawa ta zawiera leges
speciales względem innych aktów prawnych w polskim systemie prawa.
Zgodnie zatem z zasadami wykładni przepisów (lex specialis derogat legi
generali), ilekroć dochodzi do konfliktu (sprzeczności) między przepisami
ustawy a unormowaniami innych aktów prawnych, pierwszeństwo –
w zakresie określonym w art. 1 ustawy – ma niniejsza ustawa.
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Art. 2. [Formy organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
funkcje opieki; limit wiekowy dzieci]

1. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 może być organizowana
w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez
dziennego opiekuna oraz nianię.

2. W ramach opieki realizowane są funkcje: opiekuńcza, wycho-
wawcza oraz edukacyjna.

3. Opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia
roku szkolnego, w którym dziecko ukończy 3 rok życia lub w przy-
padku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowa-
niem przedszkolnym – 4 rok życia.

4. W przypadku, gdy dziecko, które ukończyło 3 rok życia
umieszczone jest w żłobku lub klubie dziecięcym albo jest objęte
opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna, rodzice tego dziecka,
są zobowiązani do złożenia podmiotowi prowadzącemu opiekę
oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem
przedszkolnym.

1. W myśl art. 2 ust. 1 ustawy, opieka nad dziećmi w wieku do lat 3
może być organizowana w formie żłobka lub klubu dziecięcego, a także
sprawowana przez dziennego opiekuna oraz nianię. Formy te zostały
zdefiniowane w dalszych przepisach ustawy: żłobek i klub dziecięcy
w art. 7–25, dzienny opiekun w art. 36–47, zaś niania w art. 50–53
(zob. komentarz do wymienionych artykułów ustawy).

2. Szczególną wagę ma art. 2 ust. 2 ustawy, który stwierdza, że w ra-
mach opieki realizowane są funkcje: opiekuńcza, wychowawcza oraz
edukacyjna. Stosownie do definicji językowych, funkcja opiekuńcza
opieki to funkcja polegająca na sprawowaniu troski, wyrażanie dbałości
o dziecko. Funkcja wychowawcza polega z kolei na doprowadzaniu
dziecka do wyższego stopnia samodzielności, poziomu umożliwiającego
uczęszczanie do przedszkola. Z tym wiąże się funkcja edukacyjna, pole-
gająca na kształceniu, uczeniu dziecka, dostosowanym oczywiście do jego
zdolności psychofizycznych.Wchodzi w ten zakres zarówno przekazywa-
nie wiedzy, jak i nauka umiejętności czy rozwijanie charakteru
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(por. S. Dubisz (red.), Uniwersalny słownik języka polskiego, Warszawa
2003).

Podkreślić należy, że wskazany przepis pełni istotną rolę w interpretacji
ustawy. Mianowicie, wykładnia jej przepisów powinna uwzględniać
aspekt celowościowy tego aktu prawnego – a zatem realizację, przez
opisane w nim instytucje, funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyj-
nej względem dziecka w sposób możliwie najefektywniejszy i na najwyż-
szym poziomie. Niedopuszczalna jest zatem taka interpretacja, która rea-
lizację tych zadań w procesie opieki osłabiałaby czy niwelowała.

3. Stosownie do art. 2 ust. 3 ustawy, opieka nad dzieckiem może być
sprawowana do ukończenia roku szkolnego, w którym dziecko ukończy
3. rok życia lub w przypadku gdy niemożliwe lub utrudnione jest objęcie
dziecka wychowaniem przedszkolnym – 4. rok życia.

W tym miejscu należy spostrzec, że chodzi tu – co oczywiste –
o opiekę nad dzieckiem w formach określonych w ustawie, nie zaś jaką-
kolwiek opiekę (np. określoną w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym).
Ustawodawca posłużył się zatem skrótem myślowym.

W rzeczonym przepisie chodzi o to, że dziecko, pomimo ukończenia
3. roku życia, wciąż może korzystać z określonej w ustawie opieki, aż do
końca roku szkolnego, w którym ukończyło 3. rok życia. Rok szkolny
określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46,
poz. 432 z późn. zm.). Stosownie do jego § 2, w szkołach zajęcia dydak-
tyczno-wychowawcze rozpoczynają się co do zasady w pierwszym po-
wszednim dniu września.

Tytułem przykładu, jeśli dziecko kończy 3. rok życia np. w paździer-
niku 2014 r. czy też w lipcu 2015 r., to opieka sprawowana w formach
wymienionych w ustawie w obydwu przypadkachmoże być sprawowana
do końca sierpnia 2015 r.

4. Przez wymienioną w komentowanym przepisie sytuację, gdy „nie-
możliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkol-
nym”, rozumieć należy tak względy leżące po stronie dziecka (np. stopień
jego rozwoju psychofizycznego), jak i od niego niezależne (nadmierne
oddalenie przedszkola, klęska żywiołowa, problemy rodziców itp.;
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