
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej 

ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa 

e-mail: info@mrpips.gov.pl, tel. 222-500-108  

 

   

 

 

MINISTER 

Rodziny i Polityki Społecznej 

 

 

   Warszawa, /zgodnie ze znacznikiem czasu/ 

 

 

 

 

DSR-V.831.54.2021.AB   

 

 

 

       Pan 

Stanisław Trociuk 

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich 

 

Szanowny Panie Rzeczniku, 

w odpowiedzi na pismo z 13 kwietnia 2021 r., znak: VII.7037.33.2021.AT, dotyczące 

ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, uprzejmie wyjaśniam. 

Na mocy rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca  

2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 560 i 653), w dniach 27 marca-18 kwietnia 2021 r. miało miejsce czasowe 

ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Od 19 kwietnia br. żłobki, 

kluby dziecięce oraz dzienni opiekunowie mogą przyjmować wszystkie dzieci zapisane do tych 

instytucji opieki 

Dyrektor żłobka, osoba kierująca pracą klubu dziecięcego lub dzienny opiekun mieli 

obowiązek zapewnić opiekę oraz zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne odpowiednio 

w żłobku, klubie dziecięcym lub przez dziennego opiekuna, do których uczęszczają te dzieci, 

na wniosek rodziców dzieci, którzy: 

1) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, 

2) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, 

3) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, 

4) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, 

5) wykonują działania ratownicze, 

6) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6  

pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876  

i 2369), 
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7) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia  

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

8) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom 

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa  

w art. 67 i art. 69 ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

9) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach 

opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, 

10) są zatrudnieni w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, o których mowa  

w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, 

11) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia  

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek. 

Przyczyną czasowego zawieszenia funkcjonowania instytucji nad dziećmi w wieku do lat 3, 

podobnie jak innych wprowadzonych obostrzeń, było zapewnienie ciągłości funkcjonowania służby 

zdrowia – aby tak się stało należało zapobiec przybywaniu chorych, czyli maksymalnie obniżyć 

transmisję koronawirusa, konieczne przy tym było również umożliwienie pracy służbom 

medycznym i służbom mundurowym, a także pozostałym wymienionym wyżej jednostkom  

i służbom, którym należało zapewnić możliwość nieprzerwanego działania ze względu na 

realizowane przez nie zadania.  

Delegacja ustawowa do wydania rozporządzenia o ograniczeniu funkcjonowania form 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wynikająca z art. 6a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece 

nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75 j.t.) jest bardzo szeroka, co daje możliwość 

wprowadzania różnych, dostosowanych do aktualnej sytuacji epidemicznej rozwiązań – przepis ten 

stanowi bowiem, że w przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami 

zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci, minister właściwy do spraw rodziny, w drodze 

rozporządzenia, może czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie form opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 na obszarze kraju lub jego części, uwzględniając stopień zagrożenia na 

danym obszarze. 

W kwestii wątpliwości interpretacyjnych ww. katalogu osób, które mogły w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wnioskować  

o objęcie ich dzieci opieką tych instytucji, wskazać należy, że jeżeli rodzic miał wątpliwości, czy 

jego pracodawca znajduje się we wskazanym wyżej katalogu, mógł wyjaśnić tę kwestię ze swoim 

pracodawcą, a w przypadku dalszych wątpliwości – z ministerstwem właściwym dla danej 

dziedziny. Przygotowanie pełnego, precyzyjnego katalogu zawodów lub funkcji nie było możliwe 

w sytuacji, gdy aktualna wówczas sytuacja epidemiczna wymagała podjęcia szybkich działań.  
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Analogiczne rozwiązanie zastosował Minister Edukacji i Nauki w rozporządzeniu z dnia  

26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r.  

poz. 561). 

 

z up.  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 

Barbara Socha 

Podsekretarz Stanu 

/-podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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