
 
 

„Maluch +” 2021 

 

Resortowy program rozwoju 

instytucji opieki nad dziećmi  

w wieku do lat 3  

Gorzów Wielkopolski, 26 sierpnia 2020 r.  



Akty prawne regulujące system instytucji 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

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

 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2018 r. 

w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal,  

w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy 

 

 



 

Cel Programu 

 

Zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki  

w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów, w tym dla 

dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki,  

a także podwyższenie standardów opieki. 

 



Podmioty uprawnione do ubiegania się  

o dofinansowanie 

 gmina  

 powiat  

 województwo 

 



 
Formy opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

 



Czas realizacji zadania  

Termin rzeczowej i finansowej realizacji zadania przypada 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. 

 

Zakończenie realizacji zadania polegającego na utworzeniu nowych 

miejsc opieki, to dzień dokonania wpisu instytucji do rejestru żłobków  

i klubów dziecięcych lub wykazu dziennych opiekunów, który może 

przypadać do 31 stycznia 2022 r. 



Dofinansowanie przeznaczone jest na: 

 tworzenie nowych miejsc opieki  

 zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki 



Przeznaczenie dofinansowania w module 1a  

 dla jst na terenie których nie funkcjonują żadne żłobki lub kluby dziecięce  

 dofinasowanie wynosi do 33 tys. zł na 1 nowo utworzone miejsce opieki  

w żłobku lub w klubie dziecięcym, a do 5 tys. zł  u dziennego opiekuna 

 Minister gwarantuje wysokość dofinansowania w zgłoszonej przez jst 

wysokości, ale nie więcej niż 80% wartości projektu 

 kwota dofinansowania do funkcjonowania miejsc (w tym dla dzieci 

niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki) zostanie 

określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu przez MRPiPS  



Przeznaczenie dofinansowania w module 1b  

• dla jst na terenie których funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce  

• dofinasowanie wynosi do 30 tys. zł na 1 nowo utworzone miejsce opieki  

w żłobku lub w klubie dziecięcym, a do 5 tys. zł  u dziennego opiekuna 

• wnioskowane dofinansowanie nie może przekroczyć 6 mln zł, ale nie więcej 

niż 80% wartości projektu 

• kwota dofinansowania do funkcjonowania miejsc (w tym dla dzieci 

niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki) zostanie 

określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu przez MRPiPS  



Przeznaczenie dofinansowania w module 2 

 dotyczy dofinansowania do funkcjonowanie miejsc opieki utworzonych ze 

środków wcześniejszych edycji Programu (również edycji 2020), również 

dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki  

 wysokość dofinasowania wynosi nie więcej niż 80% wartości kosztów 

realizacji zadania 

 wysokość dofinansowania na funkcjonowanie miejsc zostanie określone na 

etapie rozstrzygnięcia konkursu przez MRPiPS  

 kwota dofinansowania do funkcjonowania miejsc (w tym dla dzieci 

niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki) zostanie 

określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu przez MRPiPS  
 



Wydatki kwalifikowalne zadania 

 wydatki zgodne z obowiązującymi przepisami prawa krajowego, 

zasadne, efektywne oraz udokumentowane 

 wydatki brutto, tj. koszty wraz z przypadającym na te koszty 

podatkiem VAT, z wyjątkiem przypadków, gdy podatek ten może 

być odliczony od podatku należnego lub zwrócony 

 wydatki na utworzenie nowych miejsc ponoszone są do dnia 

dokonania wpisu instytucji do rejestru (włącznie z tym dniem),  

a koszty na funkcjonowanie miejsc ponoszone są nie wcześniej 

niż od dnia dokonania wpisu do rejestru 

 



Wydatki niekwalifikowalne zadania 
 odsetki od zadłużenia  

 koszty pożyczki lub kredytu 

 kary i grzywny 

 wpłaty na (PFRON) 

 wydatek poniesiony na zakup używanego środka trwałego, który był w ciągu  

7 lat wstecz od daty zakupu (w przypadku nieruchomości 10 lat), przed dniem 

realizacji zadania, współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych 

 podatek VAT, który może zostać odzyskany  

 inne niż część kapitałowa raty leasingowej wydatki związane z umową leasingu 

 odsetki za opóźnienie w regulowaniu zobowiązań oraz odsetki za zwłokę  

z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do 

których stosuje się Ordynację podatkową 

 koszty amortyzacji 

 zakup i utrzymanie samochodu oraz zakup paliwa 
 



Przykłady wydatków kwalifikowalnych na 

tworzenie miejsc 

 zakup nieruchomości  

 budowa obiektu budowlanego i roboty budowlane  

 przebudowa obiektu budowlanego, odbudowa, rozbudowa, nadbudowa, 

montaż, remont lub rozbiórka obiektu budowlanego 

 zakup i montaż wyposażenia (np. meble, zabawki, wyposażenie kuchenne  

i wypoczynkowe) 

 zakup pomocy do prowadzenia zajęć, narzędzi i sprzętu wspomagania 

rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami  

 wyposażenie i montaż placu zabaw (nie może być to jedyny wydatek) 

 koszty pośrednie: koszty szkolenia, naboru i ubezpieczeń personelu, 

promocji, koszty obsługi (zarządu, obsługi księgowej, prawnej kadrowej), 

koszty prowadzenia rachunku bankowego i koszty przelewów 



Przykłady wydatków kwalifikowalnych na 

funkcjonowanie miejsc 

 wynagrodzenie całego personelu zatrudnionego w miejscu opieki  

(z wyłączeniem wynagrodzenia personelu zajmującego się 

przygotowywaniem wyżywienia) 

 dostawy mediów (opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową, wodę) 

 czynsz, najem 

 koszty związane z utrzymaniem czystości, zakup środków higienicznych 

 koszty pośrednie: koszty obsługi zarządu, obsługi księgowej, prawnej, 

kadrowej, koszty prowadzenia rachunku bankowego i koszty przelewów  



Harmonogram 

1. Składanie ofert  

 Moduł 1 – od 7 września do 17 października 2020 r. 

 Moduł 2 – od 7 września do 6 listopada 2020 r.  

 

Uwaga!  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 

 

2. Ogłoszenie wyników : 

 Moduł 1 – do 27 listopada 2020 r. 

 Moduł 2 – do 15 stycznia 2021 r.  



Składanie ofert konkursowych 

 

 wyłącznie na formularzach stanowiących załączniki do Programu  

 dołączenie do oferty konkursowej wymaganych przez urząd wojewódzki 

załączników 

 złożenie oferty w formie papierowej lub w formie elektronicznej za 

pośrednictwem platformy ePUAP 

 złożenie oferty do właściwego urzędu wojewódzkiego 

 za datę złożenia ofert przyjmuje się datę wpływu do urzędu 



Dokumenty wymagane w ramach modułu 1a 

 Oferta konkursowa „Maluch +” 2021 –  zał. 1a do Programu 

 Program inwestycji – zał. 10 do Programu (dot. tylko zadań inwestycyjnych) 

 dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie 

prowadzony żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez 

dziennego opiekuna (np. akt własności, umowa najmu, umowa dzierżawy) 

 kalkulacja kosztów zgodnie ze wzorem określonym przez urząd wojewódzki   

 oświadczenie o braku utworzonych przez jednostki samorządu 

terytorialnego żłobków i klubów dziecięcych wpisanych do rejestru żłobków  

i klubów dziecięcych – zał. 11 do Programu 



Dokumenty wymagane w ramach modułu 1b 

 Oferta konkursowa „Maluch +” 2021 –  zał. 1b do Programu 

 Program inwestycji – zał. 10 do Programu 

 dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie prowadzony 

żłobek, klub dziecięcy lub będzie sprawowana opieka przez dziennego opiekuna  

(np. akt własności, umowa najmu, umowa dzierżawy) 

 kalkulacja kosztów zgodnie z wzorem określonym przez urząd wojewódzki  

 dokument (np. uchwała rady gminy) potwierdzający istnienie lub planowane 

wprowadzenie w 2021 r. powszechnego systemu dofinansowania pobytu dzieci 

w instytucjach opieki, przez który rozumie się: 

 prowadzenie przez gminę instytucji opieki, które zapewniają miejsca dla przynajmniej 

33% dzieci w rocznikach 1-2 lub 

 dofinansowywanie przez gminę pobytu wszystkich dzieci w niepublicznych 

instytucjach opieki (np. dopłaty do miejsc w instytucjach prowadzonych przez 

podmioty niegminne, bony dla rodziców na pokrycie kosztów pobytu dziecka 

w niegminnych instytucjach opieki) 



Dokumenty wymagane w ramach modułu 2 

 Oferta konkursowa „Maluch +” 2021 –  zał. 2 do Programu 

 kalkulację kosztów zgodnie z wzorem określonym przez urząd wojewódzki  

(z wyłączeniem kosztów wyżywienia) 

 oświadczenie o przeciętnej miesięcznej liczbie dotowanych przez gminę dzieci 

w niepublicznych żłobkach i klubach dziecięcych w 2020 r., będące załącznikiem  

nr 12 do Programu 

 wyciąg z rejestru żłobków i klubów dziecięcych uwzględniający liczbę miejsc opieki 

w instytucjach niegminnych (na dzień składania oferty) 

UWAGA! Ofertę mogą składać również gminy, które nie ukończyły jeszcze zadania 

polegającego na tworzeniu nowych miejsc opieki w ramach Programu Maluch + 2020  

– wówczas ww. oświadczenie nie jest wymagane  



Na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu oferty 

konkursowej  

 kompletne wypełnienie wymaganych pól w ofercie i załącznikach zgodnie  

z instrukcjami 

 poprawne wyliczenia rachunkowe  

 spójność danych finansowych i opisowych w złożonych dokumentach 

konkursowych 

 właściwy kod terytorialny gminy (GUS) 

 właściwa kwalifikacja planowanych wydatków – wydatki majątkowe czy 

wydatki bieżące 

 kompletność wymaganych załączników 

 

https://www.gov.pl/web/rodzina/przykladowe-oferty-konkursowe3 
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Zasady realizacji umowy o dofinansowanie 

 dotacja przekazywana jest na zasadzie refundacji  wydatków  

 wnioski o refundację należy składać nie rzadziej niż raz na kwartał 

 termin złożenia ostatniego wniosku o wypłatę dotacji najpóźniej do 

06.12.2021 r.  

 obowiązek prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatków  

i stosowania opisu na dokumentach finansowych zgodnie ze wzorem 

określonym w umowie  

 obowiązek informowania i uzyskania akceptacji wojewody w zakresie 

wprowadzenia planowanych zmian w obszarze rzeczowego zakresu  

i wartości zadania 

 obowiązek złożenia Sprawozdania z realizacji zadania i rozliczenia 

inwestycji  do 31 stycznia 2022 r.  

 obowiązek złożenia rozliczenia inwestycji finansowanej ze środków budżetu 

państwa zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

i trybu finasowania inwestycji z budżetu państwa 

   
 



 
Trwałość zadania  (dot. moduł 1) 

  obowiązek dochowania minimalnego okresu trwałości do 31 grudnia 2026 r.  

(5 lat) na poziomie co najmniej 60 % dofinansowanej liczby miejsc 

 składanie corocznych Sprawozdań z trwałości zadania do 31 stycznia każdego roku 

przez okres 5 lat 

 obowiązek dokonania zwrotu dotacji w przypadku niedochowania (nieobsadzenia) 

okresu trwałości  

 

Sposób wyliczenia kwoty zwrotu środków: 

(60% * liczba utworzonych miejsc – wykorzystane miejsca) * miesięczna kwota 
dofinansowania 

 

Do obliczenia miesięcznej kwoty dofinansowania należy użyć poniższego wzoru:  

 

(kwota dotacji na utworzenie 1 miejsca / okres trwałości w miesiącach)*60% 

 



Obowiązki samorządów w zakresie nadzoru 

nad instytucjami opieki  

 

Wójt, burmistrz, prezydent miasta sprawuje nadzór nad żłobkami i klubami 

dziecięcymi z terenu swojej gminy w zakresie warunków i jakości opieki 

świadczonej w tych instytucjach oraz odpowiada za uzupełnienie i aktualizację 

danych w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych.  
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Żłobki dla dzieci niepełnosprawnych 

25% 

75% 

Przystosowanie dla dzieci niepełnosprawnych 

TAK NIE

Stan na dzień 31 grudnia 2019 r. 



Kluby dziecięce w województwie lubuskim 
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Wskaźnik użłobkowienia w 2019 r. 
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Kluby dziecięce dla dzieci niepełnosprawnych 
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Stan na dzień 31 grudnia 2019 r. 



Dziękuję za uwagę  
 

            

            


