
Zasady przyznania dofinansowania pobytu dziecka w żłobku

1. Dofinansowanie,  przysługuje na dziecko, które uczęszcza do żłobka, jeżeli  nie został
przyznany na to dziecko rodzinny kapitał opiekuńczy, o którym mowa w ustawie z dnia
17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270).

2. Dofinansowanie będzie przysługiwać:
1) na pierwsze i jedyne dziecko w rodzinie,
2) na  pierwsze  dziecko  z  rodzin,  w  których  kolejne  dziecko  jest  objęte  rodzinnym

kapitałem opiekuńczym,
3) na dziecko w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca i po ukończeniu 36 miesiąca

życia. 

3. Rodzice będą mogli  składać  wnioski  do ZUS o  ustalenie  prawa do dofinansowania
w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 maja 2022 r. 

4. Wniosek  do  ZUS  rodzice  będą  mogli  składać  wyłącznie  w  formie  elektronicznej,  za
pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania: 
1) PUE ZUS, 
2) bankowości elektronicznej, 
3) ministerialnej platformy empatia -  empatia.mpips.gov.pl.

5. Dofinansowanie będzie: 
1) przysługiwać   z  wyrównaniem od  1  stycznia  2022  r.,  jeżeli  dziecko  w  styczniu

i kolejnych miesiącach uczęszczało do żłobka,
2) przyznawane będzie bez względu na dochody rodziny  - nie będzie obowiązywało

kryterium dochodowe,
3) będzie  wynosiło  maksymalnie  400  zł  miesięcznie,  ale  nie  więcej  niż  wysokość

faktycznej opłaty ponoszonej  przez  rodziców za  pobyt  dziecka  w żłobku za  dany
miesiąc, 

4) nie obejmuje opłat za wyżywienie, 
5) pieniądze  z  dofinansowania  będą  przekazywane na  rachunek  bankowy  podmiotu

prowadzącego żłobek. 

6. Żłobek będzie zobowiązany co miesiąc do przekazywania do systemu Rejestr Żłobków
informacji o dzieciach uczęszczających do instytucji opieki oraz ich rodzicach. Dane te
są potrzebne do przyznania dofinansowania przez ZUS. Nie będą one jednak publicznie
ujawniane.

7. OŚWIADCZENIE UZUPEŁNIAJĄCE DANE należy złożyć  do 14 stycznia 2022 r.
w sekretariacie żłobka (plik do pobrania na stronie www.zlobek2.swiebodzice.pl).

8. Powyższe OŚWIADCZENIE zawiera dane
1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku, gdy nie

nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość,
2) imiona, nazwiska, daty urodzenia oraz numery PESEL rodziców, a w przypadku, gdy

nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość, 
3) podania adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu. 

Podstawa prawna:
U S T A W A z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz.U. z 2021 r poz. 2270)

*dziecko – oznacza to dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko drugiego rodzica,  z  którym rodzic
wychowuje wspólne dziecko, oraz dziecko przyjęte na wychowanie, w stosunku do którego osoba, która
przyjęła je na wychowanie, wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania
w sprawie jego przysposobienia 

https://samorzad.infor.pl/tematy/oplaty/


*pierwsze dziecko – oznacza to najstarsze dziecko w rodzinie bez względu na jego wiek; w przypadku
dzieci  urodzonych  tego  samego  dnia,  miesiąca  i  roku,  będących  najstarszymi  dziećmi  w  rodzinie,
pierwsze dziecko oznacza jedno z tych dzieci wskazane przez matkę albo ojca


