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WPIS DZIENNEGO OPIEKUNA DO WYKAZU PROWADZONEGO PRZEZ BURMISTRZA MIASTA MIŃSK 
MAZOWIECKI  

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA 
SPRAWY 

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki 
ul. Konstytucji 3 Maja 1 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
Referat Oświaty 
pok. 103 
tel. 25 759 53 33 

 

KOGO DOTYCZY  osoba fizyczna prowadząca działalność na własny rachunek albo  

 osoba fizyczna zatrudniona przez jednostki samorządu terytorialnego, 
instytucje publiczne, osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na podstawie umowy 
o pracę lub umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami 
Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia. 
 

CZAS REALIZACJI Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki dokonuje wpisu do wykazu dziennych 
opiekunów oraz podmiotów zatrudniających dziennych opiekunów w 
terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o wpis do wykazu. W 
przypadku, kiedy wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia 
złożonego wniosku, termin ten biegnie odpowiednio od dnia wpływu 
uzupełnionego wniosku. 
 

WYMAGANE 
DOKUMENTY 

Wniosek zawierający: 

1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej 
osobowości prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we 
właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu; 
2) numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy takie numery nadano; 
3) w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL; 
4) oświadczenie o weryfikacji spełniania przez dziennego opiekuna 
warunków, o których mowa w art. 39 ust. 1; 
5) imię i nazwisko dziennego opiekuna; 
6) miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna; 
7) liczbę miejsc oraz liczbę dzieci powierzonych opiece dziennego 
opiekuna; 
8) czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna; 
9) wysokość opłat u dziennego opiekuna; 
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10) numer rachunku bankowego podmiotu zatrudniającego dziennego 
opiekuna lub dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny 
rachunek. 
 
      W celu sprawdzenia zgodności danych, zawartych we wniosku, 
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki może żądać:  

 odpisu z odpowiedniego rejestru,  

 dokumentu potwierdzającego tożsamość,  

 zaświadczenia o niekaralności dziennego opiekuna. 
 

MIEJSCE ZŁOŻENIA 
DOKUMENTÓW 

Wniosek o wpis do wykazu dziennych opiekunów prowadzonego przez 
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki można wnieść wyłącznie drogą 
elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego PIU Emp@tia. 
Wnioski, składane są zgodnie ze wzorami elektronicznym określonymi 
przez ministra właściwego do spraw rodziny, zamieszczonymi w systemie 
teleinformatycznym PIU Emp@tia. 

Wniosek składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem 
zaufanym ePUAP lub w inny sposób zapewniony w systemie, 
potwierdzający pochodzenie oraz integralność przesłanych danych w 
postaci elektronicznej. 

Szczegółowych wyjaśnień i informacji dotyczących warunków uzyskania 
wpisu do Wykazu dziennych opiekunów można uzyskać w pokoju nr 103 
oraz pod numerem telefonu: (25) 759 53 33. 
 

OPŁATY brak 

TRYB ODWOŁAWCZY brak 

INFORMACJE 
DODATKOWE 

brak 

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

 


