
Wytyczne w sprawie warunków lokalowych i sanitarnych jakie musi 

spełniać lokal,  w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy. 

 

Z dniem 1 stycznia 2018r. zostały wprowadzone zmiany w ustawie z dnia 4 lutego 2011r.        

o opiece nad dziećmi do lat 3 ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 157 z późn. zm.) oraz                    

w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wymagań 

lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub 

dziecięcy ( Dz. U. z 2014r. poz. 925 ze zmianą Dz. U z 2017r. poz.2379), w związku z powyższym 

zgodnie z art.25 ust. 2c ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Rybniku informuje: 

- Lokal, w którym tworzony i prowadzony jest żłobek lub klub dziecięcy, posiada co najmniej        

jedno pomieszczenie. 

- W żłobku i klubie dziecięcym zapewnia się dzieciom możliwość higienicznego spożywania posiłków. 

- W żłobku i klubie dziecięcym zapewnia się miejsce na odpoczynek dla dzieci 

-  Żłobek i klub dziecięcy zapewniają przebywającym w nim dzieciom wyżywienie zgodnie                     

z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji 

polskiej, opracowanych przez Instytut Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła      

w Warszawie. 

- Żłobek oraz klub dziecięcy mogą być prowadzone w lokalu, który spełnia wymagania lokalowe           

i sanitarne zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia  10 lipca 2014r.       

w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony 

żłobek lub klub dziecięcy ( Dz. U. z 2014r. poz. 925 ze zmianą Dz. U z 2017r. poz.2379). 

Spełnienie wymagań sanitarno- lokalowych potwierdza się w przypadku żłobków 

decyzją właściwego państwowego inspektora sanitarnego, określającą w szczególności 

maksymalną liczbę miejsc w żłobku. Wydanie w/w decyzji następuje po zakończeniu robót 

budowlanych i uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego lub 

dokonaniu zawiadomienia o zakończeniu budowy, wobec którego organ nadzoru budowlanego 

w terminie nie wniósł sprzeciwu. 

W przypadku wprowadzania zmian w istniejących żłobkach przede wszystkim                 

w zakresie liczby oferowanych miejsc w żłobku ( zwiększenia liczby dzieci ), prowadzący 

placówkę powinien uzyskać decyzję PPIS w Rybniku potwierdzającą spełnienie wymagań 

sanitarno-lokalowych i określającą maksymalną liczbę miejsc w żłobku. 

W przypadku zwiększenia miejsc w żłobku, należy do obliczenia liczby dzieci, jakie mogą 

zostać przyjęte do żłobka uwzględnić wymagania zawarte w §2 pkt. 1  rozporządzenia Ministra Pracy 

i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi 

spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy tj. : „ powierzchnia każdego 

pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt os 3 do 5 dzieci wynosi co najmniej 16m
2
;              

w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy 

pobyt dzieci ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że : powierzchnia 

przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2m
2
, jeżeli czas pobytu dziecka nie 

przekracza 5 godzin dziennie lub wynosi co najmniej 2,5m
2
, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza       

5 godzin dziennie”. 


