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Pani/Pan

Dyrektor
Wydziatu Polityki Spotecznej
wedtug rozdzielnika

Szanowni Panstwo,

Uprzejmie informuj?, ze 23 kwietnia 2020 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki

Spotecznej wydal rozporzqdzenie zmieniajqce rozporz^dzenie z dnia 10 kwietnia 2020 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziecmi w wieku do lat 3

w zwi^ku z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na mocy ww. nowelizacji dzialanie i:lobk6w, klubow dzieci^cych oraz dziennych

opiekunow pozostanie zawieszone do 3 maja 2020 r.

W tym tygodniu rz^d podejmie i oglosi decyzj?, czy po 3 maja 2020 r. b?dzie mozliwe

ponowne obj^cie dzieci w wieku do lat 3 opiekq iitobkdw, klubdw dzieci?cych oraz dziennych

opiekundw, a Jesli tak - jakie warunki b?dg musialy zostac spetnione, aby zapewnic

bezpieczenstwo zarowno dzieciom i ich rodzicom, Jak rdwniez pracownikom instytucji opieki

nad dziecmi w wieku do lat 3. W przypadku, gdyby otwarcie zlobkdw, klubow dzieci?cych oraz

punktdw swiadczenia opieki przez dziennych opiekunow od 4 maja br. mogto stanowic zbyt duze

zagrozenie dla zdrowia ww. os6b, w tym tygodniu zostanie podj?ta decyzja o dalszym

zawieszeniu dziatania tych instytucji opieki.

W zwi^ku z licznymi pytaniami zadawanymi zardwno przez podmioty prowadzgce

instytucje opieki nad dziecmi w wieku do lat 3, jak rdwniez przez rodzicdw, dotycz^cych

obowi^ku ponoszenia oplaty w czasie zamkni^cia zlobka, klubu dzieci^cego tub punktu opieki

swiadczonej przez dziennego opiekuna, uprzejmie informuj?, ze w skierowanym do Ministra

Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej pismie z 17 kwietnia 2020 r., znak: DPR.070.3.2020.PSW,

Prezes Urz?du Ochrony Konkurencji i Konsumentdw wskazal, ze w obecnej, wyjqtkowej

sytuacji ka2dy przypadek nale^ oceniac odr^bnie - strony umowy musz^ si? zastanowic

i porozumiec, jak b?dg rozliczac koszty czesnego, by sprawiedliwie rozto^c konsekwencje tej



nieprzewidzianej sytuacji na obie strony. W ocenie UOKiK dopuszczalnosc pobierania czesnego
w pelnej wysokosci za czas, kiedy dzieci w ogole nie przebywajq w placdwce, jest w^tpliwa -
na przyktad oplaty za wyzywienie, czy zaj?cia dodatkowe nie powinny bye pobierane. Nalezy
pami^tac, ze co do zasady konsument powinien ponosic optaty wyt^cznie w wysokosci
odpowiadajqcej uzasadnionym kosztom ponoszonym przez placdwk?, ktdre sg niezb^dne do
zapewnienia ciggtosci jej funkcjonowania. ZJednej strony wtasciciele ztobkdw powinni miec na
uwadze, ze de facto opiek? nad dziecmi w tym czasie sprawuj^ rodzice, z drugiej zas rodzice
powinni uwzgl^dnic, ^obek musi bye bez przerwy utrzymywany, i&hy po okresie epidemii
dzieci mogly do niego wrdcic.

Wytyczne te zostaly rdwniez udost^pnione na stronie internetowej UOKiK pod adresem:

https.7/www.uokik.gov.pl/faq_koronawirus_uslugi_edukacyjne.php#faq3904.
W zwiqzku z powy&zym zwracam si? z uprzejmq prosbq o mozliwie jak najszybsze

przekazanie tej informacji gminom z Panstwa terenu, aby mogly poinformowac podlegajqce ich
nadzorowi instytucje opieki nad dziecmi w wieku do lat 3. Bardzo prosz? o opublikowanie tej
informacji rdwnie^ na stronach intemetowych Panstwa urz?d6w.

Marek Bucior

Zast?pca Dyrektora
Dcpartamentu Polityki Rodzinnej
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