Kielce, dnia 28 marca 2014 r.
PS.V.9421.27.2014

Pani/Pan
Wójt/Burmistrz/Prezydent Miasta
województwa świętokrzyskiego

W związku z pismem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2014
roku znak: DSR-IV-074-200-1-TW/14, Wydział Polityki Społecznej Świętokrzyskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach uprzejmie informuje, że 27 lutego 2014 r. weszło w życie
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie
wzorów dokumentów elektronicznych o wpis, zmianę oraz wykreślenie w rejestrze żłobków
i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2014 r., poz. 193).
Zgodnie z w/w rozporządzeniem Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, na portalu
Emp@tia, dostępnym pod adresem www.empatia.mpips.gov.pl, w module e-Wnioski,
udostępniło usługę umożliwiającą złożenie elektronicznego wniosku o wpis, zmianę danych
lub wykreślenie z rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
Osoba/podmiot chcący złożyć wniosek za pomocą portalu Emp@tia, powinna założyć
na nim konto, do czego niezbędne będzie – w celu zweryfikowania tożsamości – posłużenie
się bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym e-PUAP (szczegółowe
informacje można znaleźć poprzez moduł e-Wnioski). Następnie należy w module e-Wnioski:
- wybrać opcję Dokumenty, Nowy dokument, Opieka nad dzieckiem do lat 3,
- wybrać odpowiedni wniosek o wpis lub wykreślenie z rejestru bądź informację o zmianie
danych w rejestrze,
- wybrać gminę, do której wniosek/informacja będzie skierowana,
- wypełnić dokument wymaganymi danymi,
- wysłać wniosek/informację potwierdzając bezpiecznym podpisem elektronicznym lub
profilem zaufanym e-PUAP.
Wysłany z portalu Emp@tia wniosek trafi na konto danej gminy w aplikacji Rejestr
Żłobków. Wykorzystując jej funkcjonalności gmina może wydać wnioskodawcy odpowiedni

dokument w formie elektronicznej potwierdzający wpis, zmianę danych lub wykreślenie
z rejestru. Dzięki integracji portalu Emp@tia i aplikacji Rejestr Żłobków, po wydaniu przez
gminę właściwego dokumentu, w rejestrze nastąpi automatyczna aktualizacja informacji
o instytucji.
Jednocześnie pragnę przypomnieć, że 4 kwietnia br. mija termin przejściowy, który
miały placówki działające przed wejściem w życie ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece
nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1457), na dostosowanie do nowych
wymagań. Zgodnie z art. 75 ustawy mogły one prowadzić działalność na podstawie
dotychczasowych przepisów, tj. w szczególności przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej, nie dłużej jednak niż przez 3 lata. Od 4 kwietnia 2014 r. muszą spełniać
warunki określone w ustawie z 4 lutego 2011 r., dotyczące żłobka lub klubu dziecięcego
i zostać wpisane do gminnego rejestru. W przeciwnym razie powinny zaprzestać działalności
gospodarczej w zakresie opieki nad dzieckiem do lat 3.
W związku z powyższym zwracam się z prośbą o upowszechnienie wyżej
wymienionych informacji na terenie Państwa Gminy.

