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INFORMACJA O ZMIANIE DANYCH W REJESTRZE ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
informację jak dokonać zmian danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych można uzyskać w Wydziale Oświaty
i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Zielona Góra przy ul. Zachodniej 63 a, tel. sekretariat Wydziału: 68/45 64 975, fax:
68/45 64 976 lub tel. 68/ 45 64 981, e-mail: oswiata@um.zielona-gora.pl
zmianę danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych składa się wyłącznie drogą elektroniczną za
pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia na formularzu RKZ-2 pn. Informacja o zmianie danych
zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub wykazie dziennych opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających
dostępnym pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wzory ,
wniosek w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP.
WYMAGANE DOKUMENTY
wniosek pn. Informacja o zmianie danych zawartych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych lub wykazie dziennych
opiekunów oraz podmiotów ich zatrudniających na formularzu RKZ-2 w formie elektronicznej dostępny pod adresem:
https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/rodzina/d3/wzory,
w celu sprawdzenia zgodności danych Prezydent Miasta może żądać odpowiednich dokumentów
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
po wprowadzeniu zmian do rejestru Prezydent Miasta w terminie 7 dni od dnia wpływu elektronicznego wniosku wystawia
zaświadczenie uwzględniające dokonane zmiany - dot. przypadku zmiany danych lub informacji, o których mowa w art. 27 ust.
4 pkt 1-4, 7 i 9 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy samodzielnie dokonuje zmian, o których mowa w art. 27 ust. 4 pkt 5,6,8 i 10
ww. ustawy, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w terminie 3 dni od ich zaistnienia
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
wprowadzenie zmian w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych;
wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian w rejestrze (w przypadkach dot. zmiany:
- nazwy lub imienia/nazwiska oraz siedziby lub adresu podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
- numeru NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
- miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
- informacji o zawieszeniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
- liczby miejsc w żłobku lub w klubie dziecięcym;
- informacji czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających
szczególnej opieki)
- zaświadczenie wydawane jest w formie elektronicznej
OPŁATY
zmiany w rejestrze są zwolnione z opłaty

TRYB ODWOŁAWCZY
brak
DODATKOWE INFORMACJE
w przypadku zmiany danych lub informacji w rejestrze podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do:
1) wystąpienia do Prezydenta Miasta za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Portal InformatycznoUsługowy Emp@tia) z wnioskiem o zmianę danych lub informacji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
zmian w przypadku zmiany:
- nazwy lub imienia/nazwiska oraz siedziby lub adresu podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
- numeru NIP i REGON podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;
- miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
- informacji o zawieszeniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
- liczby miejsc w żłobku lub w klubie dziecięcym;

- informacji czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających
szczególnej opieki;
2) dokonania samodzielnie zmian za pośrednictwem systemu teleinformatycznego (Portal InformatycznoUsługowy Emp@tia), w terminie 3 dni od dnia ich zaistnienia w przypadku zmiany:
- informacji o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
- adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
- liczby dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego;
- wysokości opłat w żłobku lub w klubie dziecięcym
Organ prowadzący rejestr po otrzymaniu informacji, o której mowa w punkcie 1 dokonuje zmian w rejestrze oraz wydaje
podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie uwzględniające te zmiany,
wykaz adresów instytucji pomocnych w zakresie prowadzenia podmiotów opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:
- Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Zielonej Górze ul. Jasna 10, 65-470 Zielona Góra tel. centrala
(68) 325 46 71- 75;
- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej ul. Kasprowicza 3/5, 65-074 Zielona Góra tel. (68) 457 56 00;

PODSTAWA PRAWNA
- ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2018 r. poz. 603 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.)
- ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646);
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych
jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz. U. z 2014 r. poz. 925 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla
opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna (Dz. U. z 2011 r., Nr 69 poz. 368),
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