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PRZEDMOWA

Przyjęta ponad siedem lat temu ustawa o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3 stanowiła w tamtym okresie niewątpliwe novum w polskim po‐
rządku prawnym, umożliwiając uporządkowanie różnych form opieki
nad dziećmi, które nie zostały jeszcze wówczas w sposób jednolity ure‐
gulowane, a nawet – jak w przypadku działalności realizowanej przez
dziennego opiekuna oraz nianię – uregulowanie działalności niepodle‐
gającej wcześniej jakimkolwiek unormowaniom normatywnym.

Na regulacyjny charakter komentowanych przepisów wskazali sami
projektodawcy, podnosząc w uzasadnieniu do projektu ustawy, iż
w ówcześnie obowiązującym stanie prawnym opieka sprawowana nad
dziećmi w wieku do lat 3 odbywała się poprzez: 1) żłobki, działające jako
publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, zgodnie z ustawą
z 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej1, 2) opiekunki, prowa‐
dzące zarejestrowaną działalność gospodarczą lub – co zdarzało się
znacznie częściej – wykonujące ten zawód bez rejestrowania, oraz 3) po‐
przez inne formy działalności, rejestrowane jako działalność gospodar‐
cza w przypadku gdy opieka obejmowała większą grupę dzieci2.

1 Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.
2 Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, Sejm VI

kadencji, druk nr 3377, http:// orka. sejm. gov. pl/ proc6. nsf/ opisy/ 3377. htm  (dostęp:
27.02.2019 r.), s. 1.
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Przedmowa

Przyjęcie komentowanej ustawy zmierzało również, zgodnie z założe‐
niami ustawodawcy, do stworzenia warunków dla rozwoju zróżnicowa‐
nych form opieki nad małymi dziećmi i poprawy standardów funkcjo‐
nowania placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, a także wsparcia
rodziców zarówno w planach prokreacyjnych, jak i w procesie wycho‐
wywania dzieci. Przyjęte rozwiązania miały umożliwić rodzicom i opie‐
kunom dzieci podjęcie aktywności zawodowej. Projektodawcy zakładali
przy tym, iż realizacja powyższych celów przyczyni się do wzrostu liczby
urodzeń. Zawarte w komentowanej ustawie rozwiązania z jednej strony
miały zracjonalizować zasady tworzenia i funkcjonowania żłobków,
z drugiej natomiast określić ramy i standardy tworzenia i działania al‐
ternatywnych instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, co miało
zagwarantować dostęp do zróżnicowanej opieki znacznie większej licz‐
bie rodzin, podnosząc jednocześnie jakość oferowanych usług. Chodziło
także o ograniczenie barier administracyjnych, na jakie napotykają oso‐
by tworzące nowe instytucje opieki, w szczególności żłobki.

Opisane założenia, leżące u podstaw opracowania komentowanych re‐
gulacji prawnych, w okresie ponad siedmiu lat obowiązywania ustawy
uległy istotnej weryfikacji, czego wyrazem było przyjęcie w tym czasie
aż trzynastu ustaw zmieniających. Do najważniejszych z nich należała
ustawa z 7.07.2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z syste‐
mami wsparcia rodzin3.

Zmiany te, niezwykle istotne z punktu widzenia funkcjonowania pod‐
miotów sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, do dziś nie doczekały
się kompleksowego omówienia, co w ocenie autora prezentowanego ko‐
mentarza czyni niniejsze opracowanie bardzo potrzebnym.

W tym miejscu warto również wspomnieć, że zgodnie z danymi statys‐
tycznymi opublikowanymi przez GUS 16.05.2018 r. według stanu na
31.12.2017 r. na terenie kraju działało 3120 żłobków, oddziałów żłob‐
kowych i klubów dziecięcych, które zapewniły opiekę 99 409 dzieciom.

3 Dz.U. z 2017 r. poz. 1428.
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Przedmowa

Wśród wszystkich tego typu placówek największy odsetek stanowiły
żłobki wraz z oddziałami żłobkowymi (82,1%). W porównaniu z rokiem
poprzednim ogólna liczba żłobków, oddziałów żłobkowych i klubów
dziecięcych zwiększyła się o 15,1%. Zdecydowana większość placówek
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 to placówki prywatne – stanowiły
one 76% ogólnej liczby wszystkich placówek, dysponowały 52,8% ogól‐
nej liczby miejsc i przebywało w nich 49,8% dzieci4.

Z powyższych danych statystycznych wynika bezspornie, i to bez doko‐
nywania wszechstronnej analizy, iż dynamika rozwoju opisywanej dzia‐
łalności jest znacząca, na co niewątpliwy wpływ ma nie tylko demografia,
lecz również szereg projektów, w ramach których finansowana lub do‐
finansowywana jest realizacja zadań w zakresie tworzenia żłobków oraz
innych form opieki, względnie pokrycia kosztów pobytu dzieci w tych
placówkach.

Z danych GUS wynika również, że system opieki nad dziećmi do lat 3
nie może funkcjonować w oparciu tylko o placówki publiczne (tworzone
głównie przez jednostki samorządu terytorialnego), albowiem udział
podmiotów publicznych w tego typu działalności wyłącza możliwość
ograniczenia jej wyłącznie do wąskiego zakresu. Dlatego tak ważne jest
podejmowanie działań legislacyjnych ułatwiających podmiotom niepu‐
blicznym tworzenie odpowiednich placówek. Niestety, analizując kolej‐
ne zmiany wprowadzane w ustawie, można stwierdzić, że nie spełniła
ona stawianego przed nią zadania.

4 Główny Urząd Statystyczny, Żłobki i kluby dziecięce w 2017 roku, https:// stat. gov. pl/
obszary- tematyczne/ dzieci- i- rodzina/ dzieci/ zlobki- i- kluby- dzieciece- w- 2017- roku, 3, 5. html
(dostęp: 27.02.2019 r.).
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USTAWA
z dnia 4 lutego 2011 r.

o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3

(Dz.U. z 2019 r. poz. 409; zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 60, poz. 730)





ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

Art. 1.  [Zakres przedmiotowy 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 wyznacza zakres przedmiotowy ustawy. Zgodnie z jego treścią
przepisy niniejszej ustawy określają w pierwszej kolejności zasady orga‐
nizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wa‐
runki świadczonych tego rodzaju usług, kwalifikacje osób sprawujących
opiekę, zasady finansowania opieki oraz sprawowania nadzoru nad wa‐
runkami i jakością sprawowanej opieki.
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Art. 2 Rozdział 1. Przepisy ogólne

Art. 2.  [Organizacja opieki; formy, funkcje]

1. Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 może być organizowana w for‐
mie żłobka lub klubu dziecięcego, a także sprawowana przez dzien‐
nego opiekuna oraz nianię.
2. W ramach opieki realizowane są funkcje: opiekuńcza, wychowa‐
wcza oraz edukacyjna.
3. 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.
4. W przypadku, gdy dziecko, które ukończyło 3 rok życia umieszczo‐
ne jest w żłobku lub klubie dziecięcym albo jest objęte opieką spra‐
wowaną przez dziennego opiekuna, rodzice tego dziecka, są zobo‐
wiązani do złożenia podmiotowi prowadzącemu opiekę oświadczenia
o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym.

1. W komentowanym przepisie ustawodawca wymienia wszystkie przewi‐
dziane prawem formy sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3, wska‐
zując, że opieka ta może być sprawowana w formie żłobka lub klubu
dziecięcego, a także przez dziennego opiekuna oraz nianię. Dodatkowe
regulacje prawne w tym zakresie zawierają przepisy szczegółowe ustawy,
określające zasady oraz tryb sprawowania opieki.

Zgodnie z literalną treścią artykułu (jest to przepis wspólny dla wszyst‐
kich form sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3) obligatoryjnym
elementem sprawowania każdej z form opieki jest realizacja trzech funk‐
cji: opiekuńczej, wychowawczej oraz edukacyjnej. Ustawodawca nie de‐
finiuje nigdzie, co oznacza realizacja tych funkcji i na czym one polegają.
Za A. Jakubowskim można wskazać, że funkcja opiekuńcza polega na
trosce i dbałości o dziecko, funkcja wychowawcza zaś na doprowadzeniu
dziecka do wyższego stopnia samodzielności, umożliwiającego uczę‐
szczanie do przedszkola. Wiąże się z nią funkcja edukacyjna, polegająca
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Rozdział 1. Przepisy ogólne Art. 2

na uczeniu dziecka, dostosowanym do jego zdolności psychofizycz‐
nych1.

2. Opieka nad dzieckiem może być sprawowana do ukończenia roku szkol‐
nego, w którym dziecko skończy 3 rok życia lub w przypadku gdy nie‐
możliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkol‐
nym – 4 rok życia. Dokonując wykładni gramatycznej art. 2 ust. 3, wy‐
pada zauważyć, iż określa on w bardzo specyficzny (a przez to zapewne
mylący) sposób końcową datę sprawowania takiej opieki, łączy bowiem
wiek dziecka podany w latach kalendarzowych z okresem roku szkol‐
nego, który zawsze przypada na przełom dwóch kolejnych lat kalenda‐
rzowych i trwa od września jednego roku do sierpnia roku następnego.
Jeśli więc dziecko ukończy 3 lata przed zakończeniem „starego” roku
szkolnego, to opieka nad nim, oparta na przepisach ustawy, może być
sprawowana tylko do końca tego roku szkolnego, natomiast gdy dziecko
ukończy 3 lata po rozpoczęciu „nowego” roku szkolnego, to może być
ona sprawowana do zakończenia tego roku szkolnego, a zatem aż do
sierpnia następnego roku kalendarzowego, ponieważ wtedy właśnie ów
rok szkolny się zakończy. Możliwość skorzystania z uregulowań ustawy
w takiej sytuacji nie jest przy tym obwarowana żadnym dodatkowym
warunkiem (poza wynikającym z art. 51 ust. 3 pkt 3, o czym niżej).
W szczególności nie eliminuje jej objęcie dziecka wychowaniem przed‐
szkolnym, ten bowiem negatywny warunek dotyczy, także zgodnie z gra‐
matyczną wykładnią art. 2 ust. 3 u.o.d., jedynie dzieci, które w trakcie
trwania roku szkolnego ukończyły 4 rok życia, a objęcie ich wychowa‐
niem przedszkolnym jest niemożliwe lub utrudnione.

Konstrukcja art. 2 ust. 3 jest dwuczłonowa, przy czym elementem wspól‐
nym dla obu tych członów jest sformułowanie „do ukończenia roku
szkolnego”, które odnosi się do dwóch odrębnie zdefiniowanych kate‐
gorii dzieci: 1) które w trakcie trwania tego roku ukończą 3 rok życia
oraz 2) które ukończą 4 rok życia, jeśli objęcie ich wychowaniem przed‐

1 A. Jakubowski [w:] S. Gajewski, A. Jakubowski, Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do
lat trzech. Komentarz, Warszawa 2014, s. 22.
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